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Abstract GGzE

Abstract
This report describes the research conducted at the Regionaal Centrum Ouderen, which is a
department of the Mental Health Services System Eindhoven and the Kempen (GGzE) . The capacity
management of the department has been analyzed and bottlenecks have been identified . For one of
the bottlenecks an improvement proposal has been designed . This design consists of a description of
the process and a model for the capacity management of the diagnosis phase .
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Voorwoord

Voorwoord

GGzE

Dit rapport is het eindverslag van mijn afstudeeropdracht bij het Regionaal Centrum Ouderen, een
zorgeenheid binnen de Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de
Kempen (GGzE). Deze afstudeeropdracht heb ik gedaan als afsluiting van mijn studie Technische
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven . Tijdens mijn afstuderen heb ik negen
maanden lang een kijkje kunnen nemen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg . Een
wereld die ik voor de start van mijn project amper kende .

Ik heb op een bedrijfskundige manier naar de zorgprocessen binnen het Regionaal Centrum Ouderen
gekeken. Hierdoor kan het verhaal voor iemand binnen de zorg soms wat afstandelijk lijken en
lijken zorginhoudelijke vraagstukken ondergeschikt . Dit komt puur door de focus van mijn
onderzoek.

Bij een afsluitend rapport horen natuurlijk een aantal bedankjes. Als eerste wil ik Monique Jansen-
Vullers bedanken voor haar begeleiding. Als eerste begeleider vanuit de TU/e was zij degene die
kritisch naar mijn project keek en opbouwende feedback gaf over wat ik deed . Daarnaast wil ik ook
Harrie van Tuijl, mijn tweede begeleider vanuit de TU/e, bedanken voor zijn rol tijdens de tweede
helft van het project .

Binnen GGzE heb ik een heleboel mensen die ik wil bedanken . Ik ga niet iedereen apart noemen,
want dan vergeet ik zeker weten iemand . Ik wil graag Rob Lammers en Rosalien Wilting wel even
persoonlijk noemen. Jullie inzet was erg belangrijk voor dit project . Ik hoop dat jullie vol
enthousiasme verder gaan .
Daarnaast wil ik Tom Joosten bedanken . Bedankt voor de artikelen, de feedback en het kritische
lezen van mijn conceptrapport . Het was fijn om te weten dat er nog iemand met cliëntenlogistiek
bezig was binnen GGzE . Succes met je promoveren!
Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken die via de bijeenkomsten van het expertteam of op een
andere manier een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd . Ook de opmerkingen tegen mijn
kamergenoot, Jan Vis, over wat er binnen het Regionaal Centrum Ouderen ambulant speelt, waren
voor mij zeer leerzaam .
Ik heb niet alleen een leerzame, maar ook een gezellige tijd gehad. Het lunchen aan de ronde tafel
en de praatjes tussendoor waren zeker belangrijk voor mijn motivatie . Bedankt allemaal!

Voor mij is dit rapport een mooie afsluiting van een mooie studententijd met veel leuke
nevenactiviteiten . Als laatste wil ik dan ook mijn vrienden en familie bedanken, die deze mooie tijd
mogelijk hebben gemaakt .

Veel leesplezier!

Marjolijn Jochemsen
Eindhoven, november 2007
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Samenvatting GGzE

Samenvatting
Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd bij het Regionaal Centrum Ouderen (RCO) ambulant . Het
Regionaal Centrum Ouderen is een zorgeenheid binnen de Stichting Geïntegreerde Geestelijke
Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) . Binnen het Regionaal Centrum Ouderen
ambulant ligt de focus op het zorgprogramma Ouderen . Dit zorgprogramma houdt zich bezig met
ouderen met psychiatrische en/ of ernstige psychosociale problematiek .

Probleemstelling
Het Regionaal Centrum Ouderen ambulant heeft weinig inzicht in wat de invloed van de zorgvraag
van een cliënt is op de benodigde capaciteit aan hulpverleners . Hierdoor is het moeilijk om het
gebruik van de capaciteit `hulpverlener' te beheersen .

Op basis van deze probleemstelling is de volgende doelstelling geformuleerd :
Het doel van dit onderzoek is ten eerste het in kaart brengen van de knelpunten rondom de
beheersbaarheid van de capaciteit aan hulpverleners binnen het Regionaal Centrum Ouderen
ambulant, op basis van een analyse van het zorgproces, en ten tweede het maken van een ontwerp
voor het verbeteren van de beheersbaarheid van deze capaciteit .

Hieronder zal eerst ingegaan worden op het in kaart brengen van de knelpunten rondom
capaciteitsbeheersing en vervolgens op het ontwerp ter verbetering van de capaciteitsbeheersing .

Knelpunten
Het in kaart brengen van de knelpunten is gedaan op basis van een analyse van het zorgproces . Aan
de hand van een data-analyse zijn de instroom, doorstroom en uitstroom van het zorgproces
onderzocht. Voor de data-analyse is gekozen omdat er veel data beschikbaar is binnen de
organisatie, maar deze data maar weinig gebruikt wordt .
De data is echter niet 100% betrouwbaar . Daarom moeten de cijfers als benadering gebruikt

worden . Benaderingen zijn in de huidige situatie het beste wat beschikbaar is, maar het zou goed
zijn om te proberen om de data betrouwbaarder te krijgen . Hierdoor kunnen er hardere conclusies
getrokken worden op basis van de data en kan de data beter gebruikt worden om op te sturen .
Om de uitkomsten van de data-analyse te valideren, is bij medewerkers van RCO ambulant
gecontroleerd of de uitkomsten overeen lijken te komen met de praktijk .

Er zijn zeven knelpunten gevonden op basis van de analyse van het zorgproces . Deze zeven
knelpunten zijn geen losstaande punten, maar hangen met elkaar samen . Het kan best zijn dat er
meer knelpunten bestaan, maar dat deze met behulp van de data-analyse niet naar voren zijn
gekomen. De zeven gevonden knelpunten zijn :

• Complexe situatie om te beheersen
• Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase
• Moeilijkheden beheersen capaciteit behandelfase
• Behandelfase wordt gestart voordat de entreefase is afgesloten
• Cliënten langer ingeschreven dan nodig
• Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie
• Geen goede graadmeter voor bezettingsgraad van een hulpverlener

iv
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Samenvatting ME
De bovenste vier knelpunten hebben te maken met de organisatorisch inrichting van het proces,
met de onzekerheid van processen binnen de psychiatrie en met de schaarste aan capaciteit . De
onderste drie knelpunten hebben vooral te maken met de manier van registreren en evalueren
binnen RCO ambulant .

Voor de zeven knelpunten is bekeken wat de oorzaken van deze knelpunten zijn. Om de
beheersbaarheid van de capaciteit te verbeteren, moeten namelijk de oorzaken van de knelpunten
aangepakt worden. Om tot oplossingsrichtingen te komen, is gebruik gemaakt van literatuur en van
ideeën die al binnen RCO ambulant bestonden . Er is voor gekozen om de oplossingsrichting
"Definieer routineprocessen" uit te werken tot een ontwerp voor het verbeteren van de
beheersbaarheid van de capaciteit aan hulpverleners . Voor deze oplossingsrichting is gekozen,
omdat deze oplossingsrichting de belangrijkste oorzaken aanpakt . Deze beslissing heeft geleid tot
de volgende opdrachtformulering voor de ontwerpfase :

Definieer met behulp van een expertteam het routineproces van cliënten in de entreefase en maak
een ontwerp voor de capaciteitsbeheersing van dit proces .

Om tot een beheerste situatie te komen, zullen meerdere oorzaken aangepakt moeten worden en
niet alleen degene die meegenomen worden in bovenstaande opdrachtformulering . Hierbij moet
rekening gehouden worden met het feit dat oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen
veranderen, wanneer er zaken in de organisatie veranderen .

Ontwerp
Om het routineproces in de entreefase te definiëren zijn vier fases doorlopen . Tijdens de eerste
fase zijn het proces en de cliëntenpopulatie gekozen en beschreven . Het entreeproces bestaat uit
basisdiagnostiek en indien nodig aanvullende diagnostiek . Omdat er naar het routineproces wordt
gekeken, zijn alleen de hoofdstromen binnen het proces meegenomen . De meegenomen
cliëntenpopulatie bestaat uit alle spoedaanmeldingen en reguliere aanmeldingen . Dit is ongeveer
70% van het totale aantal aanmeldingen .

Tijdens de tweede fase zijn samen met het management en het expertteam doelstellingen,
succesfactoren en prestatie-indicatoren opgesteld om duidelijkheid te krijgen over het doel van het
entreeproces. Het was de eerste keer dat er doelstellingen opgesteld zijn voor de entreefase . De
geformuleerde doelstellingen liggen op het gebied van kwaliteit, tijd, flexibiliteit en kosten, maar
de nadruk ligt duidelijk op kwaliteit . Dit is kenmerkend voor zorginstellingen . Toch is het belangrijk
dat de andere drie gebieden niet onderbelicht worden, want ook deze zijn essentieel voor het
bestaansrecht van de organisatie. De lijst met doelstellingen zal zich moeten gaan ontwikkelen om
tot een goed bruikbare lijst van doelstellingen te komen . De huidige lijst is te lang. Er zal een
afweging gemaakt moeten worden tussen de kosten van het meten van een prestatie-indicator en
de opbrengsten. Zeker op het gebied van kwaliteit zouden er een aantal prestatie-indicatoren van
de lijst gehaald kunnen worden .

De derde en vierde fase zijn samen onderzocht . Tijdens deze fases is onderzocht welke activiteiten
er binnen het proces uitgevoerd worden, in welke volgorde en wie er betrokken is bij een activiteit .
Daarnaast is samen met het expertteam geschat hoeveel tijd er aan de verschillende activiteiten
wordt besteed . Het was niet mogelijk om deze schattingen te valideren aan de hand van data uit
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Samenvatting

informatiesysteem. De schattingen zijn gemiddelden, terwijl de benodigde tijd uiteen kan lopen
per cliënt . De benodigde tijd is namelijk afhankelijk van zowel de cliënt, het systeem van de cliënt
als van de hulpverlener. Hoeveel de benodigde tijd voor de verschillende activiteiten varieert, is
niet bekend .

Om te bepalen hoe goed de resultaten van het huidige proces overeen komen de doelstellingen is
een nulmeting gedaan . Niet alle prestatie-indicatoren zijn gemeten voor dit onderzoek . Voor
sommige prestatie-indicatoren was het niet haalbaar om ze te meten tijdens dit project en andere
prestatie-indicatoren kunnen nog niet gemeten worden in de huidige situatie . Sommige prestatie-

indicatoren konden alleen via een omweg gemeten worden .
Uit de nutmeting blijkt dat het huidige proces veel minder routinematig verloopt dan door de
hulpverleners en het management verwacht werd en wenselijk is. De opvallendste punten uit de
nulmeting zijn dat 41% van de cliënten één soort hulpverlener ziet tijdens het entreeproces in
plaats van twee en dat mede daardoor slechts 39% van de cliënten het routineproces doorloopt,
terwijl de streefwaarde 90% is. Daarnaast wordt ongeveer 11% van de cliënten niet besproken in het
MDIO, terwijl de streefwaarde voor deze prestatie-indicator 100% is .
Bovenstaande zaken komen voor een deel doordat er een beperkte capaciteit aan psychiaters is en
omdat voor een deel van de cliënten na het eerste gesprek al blijkt dat de cliënt geen GGz-
problematiek heeft . Maar de organisatorische inrichting van het proces speelt ook een belangrijke
rol . Het gaat hierbij vooral om het feit dat niet het proces, maar de losse activiteiten gepland
worden .

Om het capaciteitsgebruik te kunnen beheersen, zal het proces routinematiger moeten gaan
verlopen. Daarom is er bij het maken van het ontwerp voor de capaciteitsbeheersing onderzocht
hoe het proces ingericht kan worden, zodat dit bereikt wordt. Bij het maken van het ontwerp voor
de capaciteitsbeheersing is een onderscheid gemaakt tussen de planning en besturing van het proces
en de capaciteit .

Per week worden er gemiddeld acht cliënten aangemeld, die basisdiagnostiek nodig hebben .
Gemiddeld zes cliënten per maand hebben aanvullende diagnostiek nodig .
Er zijn twee roosters gemaakt voor de planning van het proces van cliënten. Binnen deze roosters
gaat gewerkt worden met een intaketeam . Het eerste rooster gaat er vanuit dat de eerste intake op
kantoor wordt gehouden en dat een week later de tweede intake, het MDIO en het adviesgesprek
worden gehouden . Deze afspraken zullen allemaal op kantoor zijn en direct achter elkaar gehouden
worden, zodat de cliënt na de tweede intake kan wachten op zijn adviesgesprek .
Het tweede rooster gaat er vanuit dat de eerste intake in de thuissituatie gehouden wordt en dat
een week later de tweede intake of op kantoor of in de thuissituatie is . Er wordt één MDIO
gehouden voor alle cliënten die binnen rooster twee gezien zijn . Het adviesgesprek is een week na

het MDIO. Daarnaast zal er voor de aanvullende diagnostiek eens in de twee weken een MDIO
gepland moeten worden, waarin de cliënten besproken worden waarbij aanvullende onderzoek
uitgevoerd is .
Cliënten die een ander proces doorlopen dan het routineproces zullen in eerste instantie binnen
bovenstaande roosters geholpen worden. Wanneer meer duidelijk is over hoeveel afwijkende
cliënten er zijn, is het misschien ook mogelijk om hier aparte capaciteit voor te plannen .



Samenvatting GGzE
Het PCP gaat de afspraken plannen voor de intakes . Hierdoor kan het proces gepland worden in
plaats van dat de losse afspraken gepland worden . Dit zal een positieve invloed hebben op hoe
routinematig het proces verloopt . Deze verandering heeft een belangrijk effect op de
hulpverleners . Zij raken hierdoor namelijk een stukje autonomie kwijt . Dit betekent een
cultuurverandering . Deze cultuurverandering is nodig voor de professionalisering van de zorg .
Daarnaast is er nog een verandering, die invloed heeft op de cultuur . Het uitgangspunt voor de
locatie van de eerste intake wordt dat cliënten voor de eerste intake naar kantoor komen, behalve
wanneer dat niet gewenst of niet mogelijk is. Dit vraagt een cultuurverandering, omdat veel
hulpverleners liever zien dat de eerste intake in de thuissituatie gebeurt . Van tevoren moet bepaald
worden wat goede redenen zijn om de cliënt in de thuissituatie te zien, anders blijft de keuze snel
te vrijblijvend .

Bij de besturing is zowel naar de besturing op het niveau van de individuele cliënt gekeken als naar
de besturing op het niveau van de cliëntgroep .
Op het niveau van individuele cliënten moet het proces van de cliënt gepland worden, moet er
hulpverleners toegewezen worden aan de cliënt en moet de voortgang van de cliënt in de gaten
gehouden worden . Daarop moet, indien nodig, bijgestuurd worden .
Bij het sturen op cliëntgroep-niveau gaat het erom dat er niet structureel onder- of overcapaciteit
is. Hiervoor moet gekeken worden naar de wachttijden en naar de bezettingsgraad . Tijdelijke
capaciteitstekorten en overschotten zijn niet te voorkomen . Deze zijn nodig om de variatie in het
aantal aanmeldingen op te vangen . Daarom zal er niet te snel ingegrepen moeten worden, omdat de
kans dan groot is dat er op tijdelijke veranderingen wordt gereageerd en dit zal de beheersbaarheid
niet ten goede komen . Wanneer de wachttijden te lang worden of de bezettingsgraad te laag, zal er
eerst gekeken moeten worden naar het aantal aanmeldingen ten opzichte van het beschikbaar
aantal plaatsen . Vervolgens moet gekeken worden of de aannames die gemaakt zijn bij het maken
van het ontwerp kloppen. Deze kunnen namelijk ook heel veel invloed hebben op hoe het proces
verloopt. Pas daarna moet er ingegrepen worden door het aanpassen van beschikbare capaciteit of
door het aanpassen van het rooster met betrekking tot de aanname, die niet klopt .

Het ontwerp is nog niet gebruiksklaar. Er zullen nog een aantal belangrijke stappen en beslissingen
genomen moeten worden, voordat de roosters geïmplementeerd kunnen worden . Tijdens en na de
implementatie zal het proces goed gemonitord moeten worden, om te zien of het proces zo
verloopt als verwacht en om te checken of de aannames die gemaakt zijn kloppen . Wanneer dit niet
gebeurt, is de kans dat de invoering niet succesvol verloopt heel groot . Het ontwerp is namelijk
kwetsbaar doordat het grotendeels gebaseerd is op aannames en schattingen . Het ontwerp is dan
ook zeker geen blauwdruk voor hoe er gewerkt moet gaan worden, maar een stap in de goede
richting . In de praktijk moet gemonitord worden of de aannames kloppen en op welke punten er
aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp .

Verwachte verbeteringen
De belangrijkste verbeteringen, die verwacht worden bij het implementeren van de roosters, zijn :

• Het proces wordt gepland en niet de losse afspraken . Hierdoor zullen meer cliënten gezien
worden door twee soorten hulpverleners en meer cliënten besproken worden in het MDIO .
Hierdoor kan ook beter gestuurd worden op de treek-normen .

• Wachttijden worden eerlijker verdeeld over cliënten, omdat de wachttijden niet meer
afhankelijk zijn van de wijk waar de cliënt woont .

TU/e vii



Samenvatting A
• Het intaketeam wordt een klein team, waardoor de kans op coërdinatieproblemen kleiner

wordt. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden,~ welke hulpverleners de juiste
competenties hebben en in het team komen .

Hoe succesvol de implementatie is, is afhankelijk van de implementatie en van het monitoren van
het proces in de nieuwe situatie, omdat er veel aannames gemaakt zijn bij het maken van het
ontwerp en in de praktijk moet blijken of deze aannames kloppen .

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek en van ervaringen die opgedaan zijn tijdens dit onderzoek worden
aanbevelingen gedaan over zaken waar nog naar gekeken zou kunnen worden binnen RCO ambulant .

Tijdens dit onderzoek zijn meerdere knelpunten benoemd . Om tot een situatie te komen waarin
gesproken kan worden van capaciteitsbeheersing, zullen ook andere knelpunten aangepakt moeten
worden. Daarnaast is het ook verstandig om naar de andere processen binnen RCO ambulant te
kijken, aangezien de verschillende processen elkaar beïnvloeden .

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende planningniveaus . Tijdens dit project is
naar capaciteitsplanning en capaciteitsroostering gekeken . Het is belangrijk om ook naar de
planning op een hoger en een lager niveau te kijken, omdat de verschillende niveaus
randvoorwaarden aan elkaar stellen .

Om het proces beter te kunnen managen, kan er gekeken worden naar het ondersteunen van het
proces met behulp van een informatiesysteem . Dit systeem kan voor een terugkoppeling van het
proces zorgen en op die manier dienst doen als voortgangssignaleringstool .

Tijdens het proces is alleen naar interne factoren gekeken, die de capaciteitsbeheersing
beïnvloeden . Behalve interne factoren zijn er ook externe factoren, die een belangrijke rol kunnen
spelen. Een voorbeeld hiervan is als de zorg van een cliënt overgedragen wordt aan een andere
instelling en er wachtlijsten bij die instelling bestaan .

GGzE heeft een grote database, waar relatief weinig gebruik van gemaakt wordt . Mijn aanbeveling
is om deze data vaker te gaan gebruiken en er voor te zorgen dat de data betrouwbaarder wordt .
Op deze manier wordt het mogelijk om beslissingen beter kwantitatief te onderbouwen .

Veel beslissingen binnen RCO ambulant worden ad-hoc gemaakt . Verder worden er veel projecten

opgepakt. Daar wordt enthousiast mee begonnen, maar uiteindelijk vaak niet goed uitgewerkt .
Probeer minder te doen, maar doe wat je doet goed .

De nadruk bij veel beslissingen binnen RCO ambulant ligt op kwaliteit. Het is belangrijk om
daarnaast ook te kijken naar tijd, flexibiliteit en kosten . Samen zijn zij verantwoordelijk voor het
bestaansrecht van de organisatie . Alleen goede kwaliteit is niet voldoende .

Tijdens dit project bleek dat er weinig kennis is op het gebied van logistiek binnen RCO ambulant .
Zorg dat dit kennisniveau verhoogd wordt, zodat er beter op processen gestuurd kan gaan worden .
Het verhogen van kennis kan zowel door studenten een opdracht binnen de organisatie te laten
doen als door het trainen van medewerkers .

Ue
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Hoofdstuk 1 Inleiding GGzE

Hoofdstuk 1 : Inleiding
Dit hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk om de context van dit afstudeerproject te verduidelijken .
Paragraaf 1 .1 introduceert de organisatie waar de afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden, het
Regionaal Centrum Ouderen . Paragraaf 1 .2 gaat in op de aanleiding van dit project en paragraaf 1 .3
op de plannen voor een organisatorische herinrichting binnen de organisatie . Het hoofdstuk sluit af
met een leeswijzer voor de rest van dit rapport .

1 .1 Regionaal Centrum Ouderen

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van de zorgmanager van het Regionaal Centrum
Ouderen. Het Regionaal Centrum Ouderen is een zorgeenheid binnen de Stichting Geïntegreerde
Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) . GGzE biedt zorg aan mensen met
(ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek . Ze heeft tevens een preventieve en
dienstverlenende taak. Het verzorgingsgebied van GGzE maakt deel uit van de gezondheidsregio
Zuidoost-Brabant en omvat Eindhoven en de Kempen . Het gebied kent bijna 500 .000 inwoners. Op
31 december 2006 waren er 12 .780 cliënten in zorg en werkten er 1 .572 FTE aan personeel bij GGzE
(Jaardocument 2006) . Binnen GGzE wordt gewerkt vanuit tien zorgprogramma's en drie
zorggroepen . Een zorggroep bestaat uit verschillende zorgeenheden, die aan cliënten in één of
meerdere zorgprogramma's zorg bieden (bijlage A) . Iedere zorgeenheid wordt aangestuurd door een
zorgmanager, die integraal verantwoordelijk is voor de zorguitvoering . Voor ieder zorgprogramma is
een programmaleider verantwoordelijk .

Binnen het Regionaal Centrum Ouderen wordt zorg geboden aan cliënten van het zorgprogramma
Ouderen en het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen. De focus van deze afstudeeropdracht ligt op
het zorgprogramma Ouderen . Het zorgprogramma Ouderen biedt zorg aan mensen in de derde of
vierde levensfase met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek . De zorg omvat ook
hulp aan de omgeving . Doel is de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn omgeving te verhogen
(website GGzE) . De derde levensfase wordt gekenmerkt door veranderingen van maatschappelijke
rollen . Voorbeelden hiervan zijn dat de betaalde arbeid afloopt, dat de kinderen de deur uitgaan en
dat er kleinkinderen komen . Er vallen activiteiten weg die tot dan toe vanzelfsprekend waren . De
vierde levensfase wordt gekenmerkt door het geleidelijk verlies van vitaliteit . Hierbij kan het gaan
om de achteruitgang van de gezondheid van de cliënt zelf, maar ook om de gezondheid van
belangrijke personen in de omgeving van de cliënt .

Het Regionaal Centrum Ouderen bestaat uit drie settings : ambulant, deeltijd en de kliniek . Deze
opdracht richt zich op het Regionaal Centrum Ouderen ambulant . Bij ambulante zorg voert een
hulpverlener individuele gesprekken of groepsgesprekken bij GGzE of bij de cliënt thuis . Er zijn
ongeveer 1 .700 cliënten in zorg bij het Regionaal Centrum Ouderen . Ongeveer 800 van deze
cliënten vallen binnen het zorgprogramma Ouderen .

1 .2 Aanleiding onderzoek

Deze opdracht is ontstaan vanuit de wens van het management van het Regionaal Centrum Ouderen
om tot meer efficiëntie te komen door op een procesgestuurde manier te gaan werken . De
zorgmanager wil graag meer inzicht in zijn processen, zodat hij op deze processen kan gaan sturen .
In de huidige situatie is de bedrijfsvoering binnen GGzE georganiseerd rondom afdelingen en
locaties, terwijl een procesgerichte organisatie georganiseerd is rondom processen en
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cliëntgroepen. De vraag om op een procesgerichte manier te gaan werken, is ontstaan door de sterk
veranderende markt waarin GGzE zich bevindt. Een voorbeeld van een belangrijke verandering is
het vervallen van de regiogrenzen, eind 2005 . Hierdoor mogen zorgaanbieders ook buiten hun
oorspronkelijke werkgebied zorg aanbieden . Het zorgkantoor heeft daardoor nu de keuze om voor
een andere aanbieder te kiezen . Andere belangrijke veranderingen zijn de certificering voor de
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en de invoering van de financiering op
basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) . De HKZ certificering is een certificering voor het
kwaliteitsmanagement systeem . Dit systeem is een hulpmiddel om processen te beheersen en om de
kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen (Website HKZ). Een DBC geeft de
zorgvraag (diagnose) en de totale behandeling van een cliënt weer . Het gaat hierbij om het geheel
van activiteiten die voortvloeien uit een specifieke zorgvraag . Hieraan kunnen kosten toegerekend

worden. De invoering van DBC's moet de relatie tussen zorgvragen en kosten transparanter maken
(Website minVWS) .

Daarnaast geldt dat de doelgroep voor het Regionaal Centrum Ouderen ambulant om een aantal
redenen groeit, terwijl het aantal beschikbare hulpverleners niet groeit . Volgens een onderzoek van
GGZ Nederland doen er steeds meer mensen een beroep op de geestelijke gezondheidszorg . Tussen
2003 en 2005 is het aantal cliënten gegroeid met ongeveer 19% (Website GGZ Nederland) . Het is
niet zo dat er meer mensen last hebben van psychische stoornissen, maar meer mensen vinden de
weg naar hulpverlening . Daarnaast is er een verschuiving te zien van relatief dure klinische zorg
naar relatief goedkope ambulante zorg (Website GGZ Nederland) . De doelgroep van het Regionaal
Centrum Ouderen ambulant groeit ook door de vergrijzing van de samenleving . Zuidoost-Brabant
heeft zelfs te maken met een dubbele vergrijzing ten opzichte van het landelijk gemiddelde . In
2010 zal 21,5 procent van de bevolking in de regio ouder dan 75 zijn (Eindhovens Dagblad) .

Niet alleen binnen het Regionaal Centrum Ouderen bestaat de wens om op een procesgestuurde
manier te gaan werken. GGzE heeft het consultancybureau Prismant gevraagd om GGzE als geheel
te begeleiden in het ontwikkelen van een procesgestuurde organisatie . De twee projecten staan los
van elkaar, maar het geeft wel aan dat het een onderwerp is dat ook bij andere delen van de
organisatie leeft .

1 .3 Organisatorische herinrichting

Tijdens het afstudeerproject is er door een werkgroep gewerkt aan plannen voor een
organisatorische herinrichting van de onderdelen binnen GGzE die zich bezig houden met de
zorgprogramma's Ouderen en Cognitieve Stoornissen . Dit zijn het Regionaal Centrum Ouderen, de
Zorgeenheid Organische Psychiatrie (ZOP) en Rehabilitatie Ouderen . Samen zullen zij één centra
worden met als (werk)naam Centrum voor Ouderenpsychiatrie . Door deze plannen zullen er
veranderingen optreden in de organisatie, die van zijn invloed op het ontwerp dat gemaakt is
tijdens dit afstudeerproject . Tijdens de ontwerpfase van dit project is uitgegaan van de plannen
zoals ze beschreven staan in de interne notitie van de programmalijn van 31 juli 2007 . Tijdens de

diagnosefase is uitgegaan van de huidige situatie .
Het Regionaal Centrum Ouderen ambulant zal opgedeeld worden in ambulant 1 en ambulant 2 .
Ambulant 1 zal zich bezig gaan houden met het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen en ambulant
2 zal zich bezig gaan houden met het zorgprogramma Ouderen . In de huidige situatie bestaat deze
duidelijke scheiding tussen beide zorgprogramma's niet . Hulpverleners met een dienstverband van
minder dan 32 uur of met veel neventaken zullen straks of binnen ambulant 1 of binnen ambulant 2
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werkzaam zijn. Met een dienstverband van meer dan 32 uur kan wel voor beide programma's
gewerkt worden .

Ambulant 2, zorgprogramma Ouderen, zal opgedeeld worden in drie segmenten . Er zal een apart
intaketeam komen en twee eenheden die zich bezig houden met de behandeling . De eerste eenheid
behandeling is gericht op behandeling in engere zin, kortdurend en vooral klachtgericht . De tweede
eenheid behandeling betreft casemanagement waarbij er minder klachtgericht gewerkt wordt en er
vooral aandacht zal zijn voor diverse levensterreinen .

1 .4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de opdrachtformulering van dit project . In dit hoofdstuk komen de
opdrachtomschrijving, de doelstelling en de onderzoeksvragen aan bod. Verder worden in dit
hoofdstuk de belangrijkste begrippen uit het rapport gedefinieerd . Andere belangrijke begrippen
zijn in de verklarende woordenlijst achter in dit rapport te vinden . Hoofdstuk 3 gaat in op de eerste
twee onderzoeksvragen . In dit hoofdstuk worden de analyse van het zorgproces en de knelpunten
beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de beantwoording van de derde onderzoeksvraag . De
oplossingsrichtingen voor de knelpunten rondom capaciteitsbeheersing . In hoofdstuk 5 en 6 wordt
één van de oplossingsrichtingen uit hoofdstuk 4 uitgewerkt . In hoofdstuk 5 wordt het routineproces
in de diagnosefase gedefinieerd en hoofdstuk 6 behandelt het herontwerp voor de
capaciteitsbeheersing . Het rapport sluit af met het implementatieplan, de conclusies en de
aanbevelingen .
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Hoofdstuk 2 Opdrachtformulering
Dit hoofdstuk gaat in op de opdrachtformulering . In paragraaf 2 .1 wordt ingegaan op de methodiek
die gebruikt is om te komen tot de opdrachtformulering . Paragraaf 2 .2 gaat in op de
opdrachtomschrijving voor het project in het algemeen en paragraaf 2.3 op de

opdrachtomschrijving voor de ontwerpfase. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden een

aantal belangrijke begrippen gedefinieerd .

2.1 Methodiek

Een afstudeerproject kan in drie fases opgedeeld worden : een oriëntatiefase, een diagnosefase en

een ontwerpfase. Het doel van de oriëntatiefase is om tot een onderzoeksontwerp te komen. Het
onderzoeksontwerp bestaat uit een conceptueel ontwerp en een onderzoekstechnisch ontwerp
(Verschuren en Doorewaard, 2000) . In het conceptueel ontwerp staat wat, waarom en hoeveel er

onderzocht gaat worden. Bij het onderzoekstechnische ontwerp gaat het erom hoe het onderzoek
uitgevoerd wordt. Deze paragraaf zal ingaan op het conceptueel ontwerp. Het
onderzoekstechnische ontwerp zal per deelonderzoek besproken worden .

Het startpunt om te komen tot een conceptueel ontwerp was de initiële opdrachtformulering . Deze

opdrachtformulering luidt als volgt :
Het Regionaal Centrum Ouderen (RCO) heeft behoefte aan een bedrijfskundige analyse van
capaciteitsbehoefte, bepaling van variabelen die daar een rol in spelen en sturingsmogelijkheden . In
detail ook aan stroomlijning van allerlei processen, waarbij het elektronisch patiëntendossier
faciliterend moet zijn .

In de oriëntatiefase is een globale analyse gemaakt van RCO ambulant en op basis daarvan is een
probleemstelling opgesteld. Deze probleemstelling is vervolgens gebruikt om tot een conceptueel
ontwerp te komen . Een conceptueel ontwerp bestaat uit een doelstelling, een onderzoeksmodel,
een vraagstelling en een begripsbepaling (Verschuren en Doorewaard, 2000) . De probleemstelling,
de doelstelling en de vraagstelling staat in paragraaf 2 .2 beschreven en de belangrijkste begrippen

in paragraaf 2 .4 .

In de tweede fase van dit project, de diagnosefase, is aan de slag gegaan met het uitvoeren van het
onderzoeksmodel. Tijdens deze fase zijn de knelpunten rondom capaciteitsbeheersing in kaart
gebracht, is onderzocht wat de oorzaken van de knelpunten zijn en wat oplossingsrichtingen voor
deze oorzaken zouden kunnen zijn . Vervolgens is er bekeken wat de belangrijkste oorzaak van de
knelpunten rondom capaciteitsbeheersing is en welke oplossingsrichting daar bij hoort . Dit heeft
geleid tot de opdrachtomschrijving voor de ontwerpfase . Deze opdrachtomschrijving staat in

paragraaf 2.3 .

2.2 Opdrachtomschrijving

De focus van dit project ligt op het Regionaal Centrum Ouderen (RCO) ambulant en het

zorgprogramma Ouderen . Wanneer er in dit rapport over RCO ambulant wordt gesproken gaat het
dan ook om RCO ambulant en het zorgprogramma Ouderen . Indien ook het zorgprogramma
Cognitieve Stoornissen bedoeld wordt, zal dit aangegeven worden .

Tijdens de oriëntatiefase is de volgende probleemstelling geformuleerd :
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Het Regionaal Centrum Ouderen ambulant heeft weinig inzicht in wat de invloed van de zorgvraag
van een cliënt is op de benodigde capaciteit aan hulpverleners . Hierdoor is het moeilijk om het
gebruik van de capaciteit `hulpverlener' te beheersen .

Op basis van deze probleemstelling is de vo lgende doelstelling geformuleerd :
Het doel van dit onderzoek is ten eerste het in kaart brengen van de knelpunten rondom de
beheersbaarheid van de capaciteit aan hulpverleners binnen het Regionaal Centrum Ouderen
ambulant, op basis van een analyse van het zorgproces, en ten tweede het maken van een ontwerp
voor het verbeteren van de beheersbaarheid van deze capaciteit .

Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken, zijn deze uitgewerkt in ond erzoeksvragen .
Onderzoeksvraag 1 : Hoe ziet het zorgproces binnen RCO ambulant eruit?
Deelvraag l a: Hoe ziet het algemene zorgproces binnen RCO ambulant eruit?
Deelvraag 1 b: Hoe ziet het zorgproces van de verschillende cliëntgroepen eruit?
Onderzoeksvraag 2 : Wat zijn de knelpunten binnen de huidige capaciteitsbeheersing?
Onderzoeksvraag 3 : Hoe kan de capaciteitsbeheersing verbeterd worden?

NB: In de probleemstelling wordt gesproken over de zorgvraag, in de onderzoeksvragen over het
zorgproces . Deze koppeling wordt gemaakt omdat een zorgvraag het zorgproces genereert . Het
zorgproces is vervolgens bepalend voor de benodigde capaciteit .

Tijdens de diagnosefase zijn de bovenstaande onderzoeksvragen onderzocht . De resultaten uit de
diagnosefase staan beschreven in hoofdstuk 3 en 4 .

2.3 Opdrachtformulering ontwerpfase

De belangrijkste oorzaken van de gevonden knelpunten hebben te maken met het ontbreken van
inzicht in de routineprocessen . De daarbij horende oplossingsrichting is `het definiëren van
routineprocessen' . Omdat het niet haalbaar was om alle processen binnen RCO ambulant mee te
nemen tijdens dit project is er voor gekozen om alleen het entreeproces in kaart te brengen . Het
entreeproces is maar een deel van het proces dat deze cliënten binnen RCO ambulant doorlopen .
Tijdens de diagnosefase is geconcludeerd dat er een logisch ontkoppelpunt ligt tussen het
entreeproces en het behandelproces en daarom kan dit deelproces als apart proces bekeken
worden .

Dit heeft tot de volgend e opdrachtformulering geleidt :
Definieer met behulp van een expertteam het routineproces van cliënten in de entreefase en maak
een ontwerp voor de capaciteitsbeheersing van dit proces .

De uitwerking van de opdrachtformulering voor de ontwerpfase is in hoofdstuk 5 en 6 te vinden .

2.4 Begrippen

In deze paragraaf zullen de belangrijkste begrippen uit de opdrachtformulering besproken worden .
Het gaat om de begrippen : capaciteit, capaciteitsbeheersing, zorgproces, routineproces,
entreeproces, behandelproces en cliëntgroepen .
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Capaciteit: Het woord capaciteit heeft meerdere betekenissen (Vissers, 1993). Relevante
betekenissen zijn capaciteitssoorten, de hoeveelheid productiemiddelen dat er van een bepaalde
capaciteitssoort is en `verwerkingscapaciteit' . Veel voorkomende capaciteitssoorten in de
gezondheidszorg zijn bedden, medische specialisten en verpleegkundigen . Binnen RCO ambulant
gaat het specifiek om de capaciteit `hulpverleners', te weten psychiaters, sociaal geriaters, GZ
psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (spv-ers), psychiatrisch intensieve thuiszorg
(pit-ers), systeemtherapeuten en maatschappelijk werkers . Bij de tweede betekenis gaat het
bijvoorbeeld om hoeveel psychiaters of GZ psychologen er zijn . De derde betekenis is

`verwerkingscapaciteit' . Capaciteit is in dit geval de productie per tijdseenheid . Een voorbeeld
hiervan is dat een hulpverlener vier cliënten per dag kan zien en ook administratief kan afwerken .

Capaciteitsbeheersing : Capaciteitsbeheersing is het ontwerpen, plannen, implementeren en
controleren van coërdinatiemechanismen tussen patiëntstromen en diagnostische en therapeutische
activiteiten in gezondheidszorgorganisaties met als doel de opbrengst/doorzet te maximaliseren
met de beschikbare capaciteit . Hierbij moeten de verschillende eisen qua leverflexibiliteit,
acceptabele standaarden voor leverbetrouwbaarheid en acceptabele medische uitkomsten
meegenomen worden (Vissers, 1994) . Het doel van capaciteitsbeheersing is het minimaliseren van
de wachttijd van cliënten en het voorkomen van het ongebruikt laten van capaciteiten . Hierbij is

het de bedoeling dat er op tijd en op een efficiënte manier aan de vraag wordt voldaan (Adenso-
Diaz en Gonzáles-Torre, 2002) .

Zorgproces : Het zorgproces kan, vanuit de cliënt gezien, omschreven worden als een opeenvolging
van zorgverlenende activiteiten (Bertrand en De Vries, 1993) . Het gaat hierbij om alle activiteiten
die gebeuren vanaf het moment dat de cliënt aangemeld wordt tot aan het moment dat de
behandeling wordt beëindigd .

Routineproces: Bij een routineproces gaat het om een proces, waarbij er procespatronen
herkenbaar zijn, die in een redelijke frequentie herhaald worden . Het verschil met een
standaardproces is dat er niet iedere keer precies dezelfde stappen doorlopen worden . In paragraaf

4.2.2 wordt verder ingegaan op routineprocessen .

Entreeproces : Het entreeproces is het proces dat een cliënt doorloopt vanaf het moment dat de
cliënt aangemeld wordt bij RCO ambulant tot aan het moment dat de cliënt instemt met het

behandelplan . In deze periode wordt de intake gedaan . De intake is bedoeld om er achter te komen
wat er aan de hand is met de cliënt, waar de cliënt mee geholpen wit worden, welke diagnose er
gesteld kan worden en hoe de behandeling van de cliënt er het beste uit kan zien . In paragraaf

4.2.1 zat verder ingegaan worden op hoe het entreeproces binnen RCO ambulant er precies uit ziet .

Behandelproces : Het behandelproces is dat deel van het proces waarin de cliënt behandeld wordt .
Dit proces is het proces dat de cliënt doorloopt vanaf het moment dat het behandelplan
goedgekeurd is tot aan het moment dat de behandeling beëindigd wordt .

Cliëntgroep : Een cliëntgroep is een homogene groep cliënten . Deze groep kan homogeen zijn qua
diagnose, maar ook qua processen of qua capaciteitsgebruik. Op basis waarvan de cliëntgroepen
samengesteld worden, is afhankelijk van het doel van het samenstellen van deze cliëntgroepen
(Vissers en Beech, 2005) .

6



Hoofdstuk 3 Analyse en knelpunten

3 : Analyse en knelpunten
Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksvragen "Hoe ziet het zorgproces binnen RCO ambulant
eruit?" en "Wat zijn de knelpunten binnen de huidige capaciteitsbeheersing?" . In paragraaf 3 .1
staat de methodiek voor het beantwoorden van deze twee onderzoeksvragen . Paragraaf 3.2 gaat in
op de eerste onderzoeksvraag en beschrijft de analyse van het zorgproces . Paragraaf 3 .3
beantwoordt de tweede onderzoeksvraag en beschrijft de gevonden knelpunten . In paragraaf 3.4
staat de conclusie van dit hoofdstuk .

3.1 Methodiek

De eerste onderzoeksvraag bestaat uit twee deelvragen . Dit zijn de deelvragen "Hoe ziet het
algemene zorgproces binnen RCO ambulant eruit?" en "Hoe ziet het zorgproces van de verschillende
cliëntgroepen eruit?" . Voor het formuleren van cliëntgroepen is uitgegaan van de verschillende
hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie omdat dit een duidelijke afbakening is voor
medewerkers van RCO ambulant. De reden dat er zowel naar het algemene zorgproces als naar het
zorgproces van verschillende cliëntgroepen wordt gekeken, is dat de verwachting is dat er een
verschil bestaat tussen de zorgprocessen van verschillende cliëntgroepen .

Om een proces te analyseren moeten de volgende drie aspecten bekeken worden : wat gaat het
proces in (instroom), wat gaat het proces uit (uitstroom) en hoe verloopt het proces (doorstroom)
(Kolarik, 1999 ; Vissers, 1993) . Hieronder staan de subaspecten waar naar gekeken wordt om de
onderzoeksvraag te beantwoorden .

-Instroom : ~~

Grootte van de instroom Gemiddelden
Variatie

Verschillende condities Urgentie (crisis, spoed of regulier)
Hoofddiagnoses (DSM IV classificatie)

Zorgverleden Waren cliënten eerder in zorg bij RCO of GGzE?
Waar komen de cliënten vandaan (intern)?

ioorstroom :
Doorlooptijd Doorlooptijd cliënten

Doorlooptijd cliëntgroepen
Processen Proces aan de hand van wettelijke codes (F-codes)
,Uitstróorn .

Grootte van de uitstroom Gemiddelden
Variatie
Verschil met instroom

Zorgtoekomst Doorstroom binnen GGzE

Tabel 1 : Subaspecten analyse zorgproces

De analyse van het zorgproces bij RCO ambulant is uitgevoerd aan de hand van een data-analyse .
Hiervoor is gekozen omdat er binnen GGzE veel data beschikbaar is, maar er relatief weinig gebruik
gemaakt wordt van deze data . Door deze methode te gebruiken, kreeg GGzE de kans om vanuit een
voor haar ongebruikelijke hoek naar het zorgproces te kijken . Om de uitkomsten van de data-
analyse te valideren, is bij medewerkers van RCO ambulant gecontroleerd of de uitkomsten overeen
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leken te komen met de praktijk . Aan het gebruik van de data-analyse zitten echter wel
beperkingen. Ten eerste moet data geïnterpreteerd worden . Dat kan soms op meerdere manieren
en is afhankelijk van de onderzoeker . De tweede beperking heeft te maken met de betrouwbaarheid
van de data (Van Aken, 2003) . De data in de database is niet 100% betrouwbaar . Dit komt doordat er
redelijk wat vervuiling in de database zit en niet alles geregistreerd wordt wat geregistreerd zou
moeten worden . Hoe betrouwbaar de data precies is, valt moeilijk vast te stellen . Toch kan op basis
van de data wet iets gezegd worden over het zorgproces en de knelpunten in het zorgproces . De
betrouwbaarheid van de data leent zich echter niet voor keiharde conclusies . Het is daarom
belangrijk om in gedachten te houden, dat wanneer het over cijfers gaat in dit rapport het over
benaderingen gaat .

De tweede onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord, is "Wat zijn de knelpunten
binnen de huidige capaciteitsbeheersing?" . Op basis van het zorgproces kan iets gezegd worden over
de vraag naar capaciteit aan hulpverleners . Daarom is de analyse van het zorgproces gebruikt om de
knelpunten rondom capaciteitsbeheersing in kaart te brengen . Voor de gevonden knelpunten is
gekeken naar de samenhang en naar de oorzaken van de verschillende knelpunten . De gevonden
knelpunten zijn geverifieerd met medewerkers binnen RCO ambulant . Hieruit kwam dat de punten
herkenbaar zijn en als belangrijkste knelpunten gezien worden . Het kan echter best zijn dat er
meer knelpunten bestaan, maar dat deze met behulp van de data-analyse niet naar voren zijn
gekomen .

3 .2 Analyse van het zorgproces

Deze paragraaf gaat in op de eerste onderzoeksvraag . Paragraaf 3 .2 .1 gaat in op de analyse van het
algemene zorgproces bij RCO ambulant en paragraaf 3 .2.2 op de analyse van het zorgproces van
verschillende ctiëntgroepen .

3.2.1 Het algemene zorgproces

Het algemene zorgproces binnen RCO ambulant verloopt als volgt . Cliënten worden bij RCO
ambulant aangemeld bij het Programma Coórdinatie Punt (PCP) door een verwijzer . Meestal is dit
de huisarts . Het PCP ontvangt aanmeldingen voor zowel het zorgprogramma Ouderen als voor het
zorgprogramma Cognitieve Stoornissen . Het PCP beslist of de aanmelding bij GGzE terecht is,
(her)opent een dossier en beslist aan welk zorgprogramma de cliënt voorlopig toegewezen wordt .
Vervolgens wijst het PCP twee intakers toe, een spv-er of GZ psycholoog en een psychiater . De
toewijzing gaat op basis van het adres waar een cliënt woont, omdat cliënten vaak thuis bezocht
worden . De intakers voeren intakegesprekken met de cliënt en indien nodig worden er aanvullende
onderzoeken gedaan . Aan het eind van de intakeperiode wordt de diagnose en hulpvraag vastgesteld
en wordt het behandelplan opgesteld . Vervolgens start de behandeling . Over het algemeen blijft de
cliënt in zorg bij de hulpverlener(s) die ook gekoppeld waren aan de cliënt tijdens de intake. Aan
het eind van de behandeling wordt het dossier van de cliënt afgestoten . In bijlage B staat een
schematische weergave van het proces. In deze bijlage staan ook een aantal tabellen en figuren, die
een cijfermatig inzicht geven in het zorgproces .

Voor de analyse van het algemene zorgproces wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van het
proces onderzocht . Uit de analyse van de instroom blijkt het volgende :

• Het aantal cliënten dat aangemeld wordt bij RCO ambulant is afgelopen jaren duidelijk
gegroeid en varieert behoorlijk wanneer er gekeken wordt naar het aantal aanmeldingen
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per week. In 2002 werden er 253 cliënten aangemeld, terwijl er in 2006 566 cliënten
aangemeld werden .

• De meeste cliënten (92%), die na januari 2002 aangemeld zijn bij RCO ambulant zijn één
keer aangemeld, terwijl de rest twee of drie keer aangemeld is . Redenen kunnen puur
administratief zijn, maar een deel van deze cliënten zal daadwerkelijk uit zorg zijn gegaan
en op een later moment toch weer in zorg zijn gekomen .

• Ongeveer 6% van de cliënten is al eens in zorg geweest bij GGzE voordat zij in zorg kwam bij
RCO ambulant .

• Bij ongeveer 90% van de cliënten is de startdatum voor RCO ambulant gelijk aan de
startdatum voor het zorgprogramma Ouderen . Bij de cliënten waarbij een verschil zit in de
startdata, is dit verschil voor een deel van de cliënten te verklaren omdat zij al bij een
ander zorgprogramma of een andere eenheid ingeschreven stonden . Het gaat hierbij
meestal om Acute Zorg, één van de andere Regionale Centra of Rehab . Het kunnen ook
cliënten zijn die aangemeld waren voor het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen, maar
uiteindelijk toch toegewezen zijn aan het zorgprogramma Ouderen. Voor een deel van de
casussen is geen verklaring te vinden in de database, waarom de startdata verschillend zijn .

• Bij veel cliënten stond niet in de database met welke urgentie zij aangemeld zijn . Over de
urgentie kan dan ook geen uitspraak gedaan worden op basis van de data-analyse .

Voor de doorstroom van cliënten is de doorlooptijd onderzocht . Hierbij valt het volgende op :
• Procentueel gezien bleven er minder cliënten langer dan twee jaar in zorg in de periode van

januari 2005 tot en met eind maart 2007 (21%) dan in de periode van januari 2002 tot en
met eind maart 2007 (27%) . Er zijn afgelopen jaren pogingen gedaan om de doorlooptijd van
cliënten te verkorten en dat lijkt succesvol geweest te zijn .

• 79% van de casussen die afgesloten zijn in de periode van januari 2005 tot en met eind
maart 2007 waren minder dan twee jaar in zorg . De helft van deze cliënten wordt binnen
zeven maanden uitgeschreven . Bij de cliënten die na meer dan twee jaar uitgeschreven
worden, valt op dat zij soms heel lang in zorg blijven . 10% van de cliënten is langer dan vier
jaar in zorg .

Voor de uitstroom van cliënten is het verloop van het aantal casussen dat afgesloten wordt per
maand onderzocht. Hierbij valt het volgende op :

• Er zitten pieken in het aantal casussen dat afgesloten wordt . Deze pieken kunnen verklaard
worden door bijvoorbeeld de invoering van de DBC registratie, caseload reviews en
medewerkers die stoppen met werken en waarbij soms een groot aantal casussen direct
afgestoten kan worden .

• Bij 99% van de cliënten die uitstromen bij RCO ambulant is de einddatum van de eenheid
gelijk aan de einddatum van het zorgprogramma .

Daarnaast is er ook gekeken naar het verschil tussen de instroom van cliënten en de uitstroom van
cliënten . Hierbij valt op dat de instroom van cliënten groter is dan de uitstroom van cliënten . Dit
betekent dat de caseload van RCO ambulant toeneemt .

3.2.2 Het zorgproces van cliëntgroepen

Voor de analyse van het zorgproces van cliëntgroepen is gekeken naar de hoofddiagnoses van
cliënten en naar de doorlooptijden en procespatronen van verschillende cliëntgroepen .
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Wanneer er gekeken wordt naar de hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie in de caseload van
RCO ambulant (peildatum : april 2007), vallen een aantal dingen op . De hoofddiagnose die het meest

voorkomt is depressieve stoornissen (28%) . De hoofddiagnose aanpassingsstoornissen komt ook
redelijk veel voor (9%) . De hoofddiagnoses kunnen verdeeld worden in vier groepen. Dit zijn de
groepen angst- en stemmingstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en
overig complexe problematiek . De subgroep angst- en stemmingsstoornissen is veruit de grootste
subgroep. Ruim 50% van de cliënten valt binnen deze subgroep . Zowel cliënten met een depressieve
stoornis als cliënten met een aanpassingsstoornis, vallen in deze groep .

Met betrekking tot de doorlooptijden van verschillende cliëntgroepen valt vooral de hoge
standaarddeviatie binnen de cliëntgroepen op . Er lijken wel verschillen te zitten tussen
cliëntgroepen die een langere doorlooptijd hebben en cliëntgroepen met een minder lange
doorlooptijd . Binnen dit onderzoek is echter niet onderzocht of deze verschillen significant zijn . Dit
was niet mogelijk omdat voor de meeste cliëntgroepen het aantal cliënten waarvan de doorlooptijd
bekend is, erg klein is .

Met behulp van process mining software (ProM) zijn de processen die cliënten doorlopen binnen RCO
ambulant onderzocht. Process mining software is software die op basis event logs of workflow logs
automatisch procesmodellen distilleert (Alves de Medeiros en Weijters, 2006) . Bij deze analyse zijn
de cliëntgroepen gebaseerd op de vier subgroepen en niet op hoofddiagnoses . Dit is gedaan omdat
het niet haalbaar was om voor de verschillende hoofddiagnoses aparte analyses uit te voeren,
vanwege het grote aantal hoofddiagnoses en het meestal kleine aantal cliënten met dezelfde
hoofddiagnose. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de wettelijke codes (F-codes) . Uit de
analyse blijkt dat er heel veel alternatieve processen zijn . Toch zijn er op hoofdlijnen wel een

aantal patronen te herkennen. Deze patronen zijn :

(1)

(2)

(3)

Intake

Intake

Crisis

.~ Behandeling

~H Aanvullend
onderzoek ~-- 10 Behandeling

(4)

(5)

Intake

Behandeling

Figuur 1 : Procespatronen

Bij proces (1) bestaan er twee varianten . Meestal wordt de intake afgesloten voordat de
behandeling start, maar de behandeling start ook wel eens voordat de intake afgerond is . Bij deze
analyse is geen onderscheid gevonden tussen de verschillende groepen .
De gevonden hoofdstromen zijn op een te hoog niveau om ze te gebruiken om op te sturen of om
iets te zeggen over de benodigde capaciteit . Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe vaak een
cliënt een afspraak heeft bij RCO ambulant, met welke soort hulpverlener(s) deze afspraken zijn en
hoe lang de afspraken duren .
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3.3 Knelpunten

Uit de analyse van het zorgproces komen zeven knelpunten naar voren . Hieronder zal ingegaan
worden op de verschillende knelpunten en hun oorzaken . In bijlage C staan de zeven knelpunten,
hun oorzaken en de samenhang tussen de punten schematisch weergegeven .

3.3.1 Knelpunt 1 : Complexe situatie om te beheersen

Het capaciteitsgebruik binnen het primaire proces bij het RCO ambulant is in de huidige structuur
complex om te beheersen . Eén van de oorzaken is dat het totale zorgproces van een cliënt niet in te
schatten is op het moment van aanmelden . Er kan op dat moment nog geen (goede) inschatting
gemaakt worden wat betreft de benodigde capaciteit van een hulpverlener voor een bepaalde
cliënt. Toch wordt in de huidige situatie een hulpverlener toegewezen aan de cliënt voor het totale
zorgproces .
Een andere oorzaak is dat het toewijzen van cliënten op basis van de wijkgebonden structuur niet
flexibel is, terwijl de vraag per wijk wel behoorlijk kan variëren . Dit geeft problemen omdat de
wachtlijst voor de ene hulpverlener op deze manier heel lang kan zijn, terwijl die van een andere
hulpverlener, die dezelfde capaciteiten heeft, veel korter is .
Een derde oorzaak is dat het hele proces als één geheel wordt beheerst . Er wordt geen gebruik
gemaakt van een ontkoppelpunt . Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een ontkoppelpunt, wordt
het proces opgedeeld in twee of meer delen . Op deze delen kan vervolgens apart gestuurd worden
waardoor het totaal beter beheersbaar is. Als men het gehele proces als één geheel beheerst,
betekent dat dat je aan het begin van het proces al een hulpverlener (capaciteit) toewijst aan een
cliënt, terwijl je nog geen idee hebt hoeveel capaciteit die cliënt gaat vragen . De kans is dan groot
dat je of te veel capaciteit toewijst of te weinig en hierdoor wordt de situatie complex om te
beheersen (Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998) . In de situatie bij RCO ambulant wordt er niet
bewust een bepaalde hoeveelheid capaciteit toegewezen aan een cliënt, wat het extra complex
maakt om het capaciteitsgebruik van een cliëntproces te beheersen .

3.3.2 Knelpunt 2 : Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase

Het beheersen van de capaciteit in de entreefase is ook een knelpunt . Eén van de oorzaken is dat
de entreefase als één geheel met de behandelfase beheerst wordt (knelpunt 1) . Een andere oorzaak
is dat het aantal aanmeldingen per tijdseenheid (dag/week/maand) behoorlijk fluctueert . De
standaarddeviatie is hoog t.o.v. het gemiddelde. Als er naar het aantal aanmeldingen per week
gekeken wordt, is het gemiddelde 10,9 en de standaarddeviatie 4,5 . Daarnaast is er een stijgende
trend te zien in het aantal aanmeldingen per jaar . Er is geen voorspelsysteem voor het verwachte
aantal aanmeldingen en de zorgvraag die daar uit voortvloeit . Hierdoor kan er geen goede
voorspelling gemaakt worden ten aanzien van de benodigde capaciteit van hulpverleners .

3.3 .3 Knelpunt 3 : Moeilijkheden beheersen capaciteit behandelfase

Net als bij de beheersing van de capaciteit in de entreefase, geldt ook voor de behandelfase dat het
ontbreken van een ontkoppelpunt in het zorgproces er voor zorgt dat de situatie complex is om te
beheersen (knelpunt 1) . Daarnaast is er veel variatie in doorlooptijd binnen een groep cliënten met
dezelfde diagnose . Verder is er geen standaard zorgpad gedefinieerd dat cliënten met een bepaalde
diagnose idealiter doorlopen en blijken er veel alternatieve paden te zijn in de praktijk . Toch zijn
er wel patronen te herkennen wanneer de data van cliëntprocessen geanalyseerd wordt . Echter,
deze patronen worden niet gebruikt om de situatie beter beheersbaar te maken . Wanneer er niet
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gedefinieerd is hoe een standaard zorgproces er uit ziet, is het ook niet mogelijk om hierop te
sturen .
Verder is er geen inzicht in de duur van de verschillende stappen in een cliëntproces. Er zijn wel
normtijden, maar in hoeverre deze een realistische weergave van de werkelijkheid zijn, is niet
bekend . Daarnaast wordt er (nu nog) geen onderscheid gemaakt tussen cliënten die kort in zorg zijn
en de langdurig zorgafhankelijken . 80% van de cliënten is minder dan twee jaar in zorg. De overige
20% van de cliënten zijn veelal cliënten die langdurig zorg nodig hebben . Sommige van deze
cliënten blijven hun leven lang in zorg . Doordat deze cliënten lang in zorg blijven, leggen ze lang
beslag op de capaciteit aan hulpverleners . Deze cliënten kunnen er voor zorgen dat de caseload van
hulpverlener volloopt, zonder dat er cliënten afgesloten kunnen worden en er weer plaats is voor
nieuwe cliënten .

3.3.4 Knelpunt 4: Cliënten langer ingeschreven dan nodig
Er is een redelijke groep cliënten die langer ingeschreven blijft dan noodzakelijk . Dit blijkt o .a . uit
de pieken in het aantal casussen dat afgesloten wordt op het moment dat er caseload reviews
worden gedaan of medewerkers ergens anders gaan werken . Cliënten kunnen op twee manieren te
lang ingeschreven blijven . Dit kan administratief zijn . In dit geval krijgt de cliënt geen zorg meer,
maar is de casus administratief nog niet afgesloten . Maar het ook zo zijn dat een cliënt nog steeds
in zorg is, terwijl de doelstellingen van het behandelplan al gehaald zijn . Het feit dat casussen niet
op tijd administratief afgesloten worden, heeft vooral als nadeel dat de data geen goede weergave
geeft van de werkelijkheid met betrekking tot de doorlooptijden van cliënten . De werkelijke tijd
dat een cliënt in zorg is geweest, is dan korter dan de doorlooptijd aangeeft . Dit kan problemen
geven wanneer je op doorlooptijden wilt gaan sturen, maar heeft geen invloed op het
capaciteitsgebruik. De groep cliënten die in zorg blijft, terwijl de doelstelling van het behandelplan
al gehaald is, blijft echter wel capaciteit vragen . Een reden dat deze groep cliënten te lang in zorg
blijft, is het ontbreken van een goede evaluatiestructuur . Binnen de teams wordt op verschillende
manieren omgegaan met evaluaties . De officiële regel is dat er twee keer per jaar geëvalueerd
moet worden en vaker als het nodig is . Daarnaast zal er bij de evaluatiemomenten ook rekening
gehouden moeten worden met de verwachte tijd dat een cliënt in zorg is . Omdat een groot deel van
de cliënten minder dan een jaar is zorg, is het de vraag of de richtlijn van twee evaluatiemomenten
per jaar wel gunstig is voor alle cliënten .

3 .3.5 Knelpunt 5 : Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie

DBC's en hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie worden slecht geregistreerd . Bij het in kaart
brengen van de verdeling van cliënten binnen de subprogramma's bleek dat een behoorlijke groep
cliënten, ongeveer 15%, geen DBC registratie had . Dit zijn cliënten die de intakefase al doorlopen
hebben en dus wel een registratie zouden moeten hebben . Daarnaast was bij veel cliënten niet
aangegeven, wat hun hoofddiagnose binnen de DSM IV classificatie is . Dit is wel van belang wanneer
er een onderscheid gemaakt gaat worden tussen verschillende cliëntgroepen op basis van de DSM IV
classificatie . Daarnaast is de DBC registratie erg belangrijk voor de financiering . De slechte
registratie van DBC's komt deels door onduidelijkheden over de registratie en het belang van de
registratie . Voor een deel komt het ook doordat er geen controlemoment is, waarop gecheckt wordt
of de DBC registratie gebeurd is . Dat is wel mogelijk aangezien er signaleringslijsten zijn die laten
zien welke cliënten nog geen DBC registratie hebben . Maar hier wordt op het moment geen gebruik
van gemaakt . Daarnaast speelt mee dat de faciliteiten niet ondersteunend zijn en dat spv-ers geen
DBC registratie aan mogen maken. Dit laatste is wettelijk vastgesteld .
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3.3.6 Knelpunt 6 : Behandelfase wordt gestart voordat entreefase is afgesloten

Uit de analyse van de processen die cliënten hebben doorlopen binnen RCO ambulant, blijkt dat bij
een deel van de cliënten de behandelfase al wordt gestart voordat de entreefase is afgesloten . Dit
wijst op een knelpunt in het proces . Dit knelpunt wordt veroorzaakt door de beperkte capaciteit
aan psychiaters . Doordat de wachtlijst voor de psychiaters erg lang is, wordt door de spv-er al
gestart met de behandeling voordat het tweede intakegesprek is gehouden . De moeilijkheden die er
zijn bij het beheersen van de capaciteit in de entreefase dragen hier ook aan bij (knelpunt 2) . Het
is belangrijk dat het gebruik van een bottleneck capaciteit goed beheerst wordt (Vissers, 1993) .
Echter, bij sommige cliënten vraagt de problematiek direct om interventies. Dat bij deze cliënten
de behandelfase gestart wordt voordat de entreefase afgerond is, heeft niets met de bottleneck
capaciteit te maken .

3 .3.7 Knelpunt 7: Geen goede graadmeter voor bezettingsgraad van een hulpverlener

Problemen met de beheersbaarheid van de capaciteit ontstaan ook als de bezettingsgraad van de
hulpverleners erg hoog is . Door een te hoge bezettingsgraad kunnen bottlenecks in het proces
ontstaan. Een bottleneck op één plek in het proces heeft niet alleen invloed op dat gedeelte van
het proces, maar ook op de rest van het proces (Van Merode, 2002) . Verder is het zo dat variatie in
de vraag naar en het aanbod van zorg en het niet goed afstemmen van deze twee, de kans vergoot
op variatie in de werkdruk en de kans op piekbelastingen . Dit zal niet ten goede komen van de
kwaliteit die geleverd wordt (Hoorn et al . 1991) .
Eén methode die gebruikt wordt om de bezettingsgraad te meten, is de caseload . Echter, de
caseload is slechts het aantal cliënten dat toegewezen is aan die hulpverlener . Een caseload zegt
niets over hoeveel zorg die cliënten nodig hebben . Een andere methode, is de behandelwachtlijst,
maar dit is ook geen objectieve maat. Er is ook geen duidelijkheid over hoeveel tijd een bepaalde
verrichting daadwerkelijk kost voor een hulpverlener, omdat er meerdere werkzaamheden komen
kijken bij een verrichting . Daarnaast is het vaak niet duidelijk hoeveel tijd een hulpverlener heeft
voor de taken die direct met cliëntenzorg te maken hebben, omdat hulpverleners vaak ook andere
taken hebben .

3 .4 Conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de onderzoeksvragen "Hoe ziet het zorgproces binnen RCO ambulant
eruit?" en "Wat zijn de knelpunten binnen de huidige capaciteitsbeheersing?" .

De analyse van het zorgproces is uitgevoerd met behulp van een data-analyse . De data uit het
informatiesysteem is echter niet 100% betrouwbaar . Daarom kunnen de cijfers uit de analyse alleen
als benadering gebruikt worden . Benaderingen zijn in de huidige situatie het beste wat beschikbaar
is, maar het zou goed zijn om te proberen om de data betrouwbaarder te krijgen, waardoor er
beter op gestuurd kan gaan worden en er hardere conclusies getrokken kunnen worden op basis van
de data .

Op de onderzoeksvraag "Hoe ziet het zorgproces binnen RCO ambulant eruit?" is geen eenduidig
antwoord te geven. Op hoofdlijnen zijn de volgende vijf patronen zichtbaar :

• De cliënt doorloopt de intake en wordt behandeld
• De cliënt doorloopt de intake en gaat uit zorg
• De cliënt wordt behandeld
• De cliënt doorloopt de intake, krijgt aanvullende onderzoeken en wordt behandeld
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• De cliënt wordt alleen gezien door de crisisdienst .

Deze hoofdlijnen zeggen wel iets over het zorgproces binnen RCO ambulant, maar om op de
processen te kunnen sturen of om onderscheid te kunnen maken tussen de processen van
verschillende cliëntgroepen, is er meer gedetailleerde informatie nodig .
Voor de analyse is gebruik gemaakt van de registratie wettelijke codes (F-codes) . Wanneer er
verder onderzoek gedaan wordt, is het verstandig om andere opties te onderzoeken om te zien of er
op die manier een gedetailleerder beeld verkregen kan worden .

Voor dit onderzoek zijn de cliëntgroepen gebaseerd op de hoofddiagnose binnen de DSM IV
classificatie . Er zijn tijdens dit onderzoek geen significante verschillen gevonden in de
doorlooptijden van de verschillende cliëntgroepen . Het feit dat cliënten later uitgeschreven
worden, dan dat ze uit zorg gaan, heeft invloed op de doorlooptijden en het kan zijn dat er daarom
geen verschillen gevonden zijn . Het kan ook zijn dat de keuze om de cliëntgroepen te baseren op de
hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie niet de meest geschikte keuze was . Wanneer er meer
onderzoek gedaan gaat worden naar het zorgproces is het verstandig om te kijken of er een betere
optie is .

De tweede onderzoeksvraag zoekt naar de knelpunten binnen de huidige capaciteitsbeheersing . Er
zijn zeven knelpunten gevonden . Deze zeven knelpunten zijn geen losstaande punten, maar ze
hangen met elkaar samen (zie bijlage C) . De vier knelpunten "Complexe situatie om te beheersen",
"Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase", "Moeilijkheden beheersen capaciteit
behandelfase" en "Behandelfase wordt gestart voordat de entreefase is afgesloten" hebben te
maken met organisatorisch inrichting van het proces, met de onzekerheid van processen binnen de
psychiatrie en met de schaarste aan capaciteit . De knelpunten "Cliënten langer ingeschreven dan
nodig", "Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie" en "Geen
goede graadmeter voor bezettingsgraad van een hulpverlener" hebben vooral te maken met de
manier van registreren en evalueren binnen RCO ambulant .
Ook bij het vinden van de knelpunten speelt het feit dat er voor een data-analyse gekozen is een
rol. Niet over alles is namelijk data beschikbaar . Hierdoor zullen met behulp van de data-analyse
waarschijnlijk niet alle knelpunten rondom capaciteitsbeheersing in kaart gebracht zijn .

Voor de zeven knelpunten is bekeken wat de oorzaken van deze knelpunten zijn . Het is belangrijk
om inzicht te hebben in deze oorzaken om wat aan de knelpunten te kunnen doen . In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op welke manier deze oorzaken aangepakt kunnen worden om tot een oplossing of
verbetering voor de knelpunten te komen .
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4 Oplossingsrichtingen
Dit hoofdstuk gaat in op de beantwoording van de onderzoeksvraag "Hoe kan de
capaciteitsbeheersing verbeterd worden?" Paragraaf 4 .1 gaat in op de gevolgde methodiek . In
paragraaf 4 .2 staan de resultaten en in paragraaf 4 .3 staat de conclusie van dit hoofdstuk .

4.1 Methodiek

Om de capaciteitsbeheersing te verbeteren moeten de oorzaken van de knelpunten rondom
capaciteitsbeheersing aangepakt worden. Hierbij is het belangrijk dat de basisoorzaken aangepakt
worden en niet de symptomen . Wanneer de basisoorzaken bekend zijn, kan een herontwerp
gemaakt worden. Daarbij is het belangrijk om de te veranderen situatie te beschrijven (Bertrand,
Wortmann en Wijngaard, 1998). Deze situatie is beschreven in bijlage D. Voor de
oplossingsrichtingen is gebruik gemaakt van literatuur en van ideeën die al binnen RCO ambulant
bestonden . Voor de oplossingsrichtingen is onderzocht hoe haalbaar het zou zijn om een bepaalde
oplossingsrichting in het vervolg van dit project uit te werken . Hierbij zijn de volgende criteria
gebruikt . Ten eerste moet het haalbaar zijn om een herontwerp te maken in de resterende tijd van
het project en ten tweede moet er voldoende informatie beschikbaar zijn . Een aantal knelpunten
hebben een externe oorzaak en kunnen daarom niet aangepakt worden . Deze punten moeten als
randvoorwaarde meegenomen worden .

De knelpunten, oorzaken en oplossingsrichtingen zijn gepresenteerd aan onder andere de
zorgmanager en programmaleiders. Samen is besproken wat als belangrijkste oorzaak van de
knelpunten rondom capaciteitsbeheersing wordt gezien en welke oplossingsrichting daarom de
meeste toegevoegde waarde heeft .

4.2 Resultaten

Hieronder zullen de verschillende oplossingsrichtingen per knelpunt kort genoemd worden . Een
uitgebreidere beschrijving van de oplossingsrichtingen staat in bijlage E . De oorzaak en
bijbehorende oplossingsrichting worden in de bovenste rij genoemd, de rij die grijs gekleurd is . De
rij er onder staat of het haalbaar is om deze oplossingrichting uit te werken in de ontwerpfase of
niet en waarom .

Knelpunt 1 : Complexe situatie om te beheersen
~Oorzaak: Op het moment van aanmelden is er nog veelonzekerheid over het zorgproces dat een
cliënt zal doorlopen . ~~
Deze oorzaak kan niet beïnvloed worden en moet meegenomen worden als ra ndvoorwaarde .
Oorzaak: Toewijzen op basis van de wijkgebonden structuur is niet flexibel .
C? iossin srichting : Ontwerp een nieuwe structuur voor het toewijzen van cliënten .
Haalbaarheid : Niet haalbaar. Een geschikte structuur is erg afhankelijk van de keuzes die gemaakt
worden voor het intaketeam en keuzes voor eventuele subprogramma's . Deze keuzes waren nog niet
gemaakt op het moment dat er begonnen werd met de ontwerpfase .
Oorzaak: Er is geen ontkoppètpunt inh~t proces .
Oossïn srichtin :'Bren . een ontkoppel punt aan tussen de entreefase en be%andetfase .
Haalbaarheid: Niet haalbaar. Dit hangt samen met een herontwerp voor de entreefase of
behandelfase, maar kan niet als punt apart aangepakt worden . Een ontkoppelpunt kan gecreëerd
worden door de entreefase en/of behandelfase anders in te richten .
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Knelpunt 2: Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase

GGzE

Oorzaak: Er'is veel variatie in het aantal 'àanmetclingen per daglweekl.maand .
Deze oorzaak kan niet beïnvloed worden en moet meegenomen worden als randvoorwaarde .

Oorzaak: Er is geen vdorspelsysteem voor het aantal aanmeldingen en zorgvraag intake
. Oplossingsrichting: Maak een, voorspelsysteem voor het aantal aanmeldinten en dg,zorgvraag die

hier uit voortkomt tijdens de, entreefase .

Haalbaarheid : Haalbaar

Knelpunt 3 : Moeilijkheden beheersen capaciteitbeheersing

Oorzaak: fr wordt geen rekening gehouden met~'hqe lang een cliënt in zorg'zal zijn .

Oplossingsrichting: Maak onderscheid tussen langdurig zorgafhankelijken en cliënten die kortdurend
in zorg zijn.
Haalbaarheid : Niet haalbaar . Casemanagement gaat zich richten op een groot deel van de langdurig
zorgafhankelijken, maar moest op korte termijn opgestart worden en was daardoor niet geschikt
voor dit project.
Oorzaak: Veel variatie in 'doorioopti jd binnen een groep cliënten `met dezelfde diagnose, geen.
standaard zorgpad gedefinieerd, veel alternatieve zorgpaden .
Optossingsrichting: Definieer routineprocessen .
Haalbaarheid: Haalbaar

Knelpunt 4: Cliënten langer ingeschreven dan nodig
Oorzk: Cliënten zijn administratief langer in zorg, dan ze in werkelijkheid in zorg zijn .
Opiossingsrichting : Elimineer de- oorzaken waarom cliënten Aanger administratief ingeschreven
~biijven dan dat ze werkelijk in zorg zijn .
Haalbaarheid : Niet haalbaar. Dit is afhankelijk van de invoering van het nieuwe elektronisch
patiëntendossier, omdat de mogelijkheden hiervoor afhankelijk zijn van het systeem .

777
~ . .Oorzaak : Er is geen goede eValuatiestructuur .

Oplossingsrichting: Ontwerp een evaluatiestructuur .
Haalbaarheid: Haalbaar

Knelpunt 5 : Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses

Oorzaak. Er is onduidelijkheid over (het belang van) de registratie en geen controle op registratie .

Oplossingsrichting: Zorg dat er medewerkers komen waar
1aan vragen Ij~esteld kunnen worden over

DBC's en dat de'regi stratie van DBC's gecontroleerd gaat w orden.

Haalbaarheid: Er gaan medewerkers getraind worden die vragen van hulpverleners kunnen
beantwoorden en die een meer controlerende rol krijgen .

Knelpunt 6: Behandelfase wordt gestart voordat de entreefase is afgerond

Oorzaak: Ps teneck capaciteit.
Deze oorzaak kan niet beïnvloed worden en moet meegenomen worden als randvoorwaarde .

Knelpunt 7: Geen goede graadmeter bezettingsgraad hulpverleners
Oorzaak. Het is onduidelijk hoeveel tijd individuele hulpverleners hebben voor cliëntenzorg .

~nzicht te krijgen in deOplossingsrichting: Maak _ productieafspraken met hukpverleners . trm„ ..
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hoeveelheid tijd die indi~i~duete hulpverleners beschikbaar hebben voor cliënterxzo
Haalbaarheid : Er worden binnenkort productieafspraken gemaakt .
Oorzaak: Onbekend hoeveel tijd processtappen kosten .
Oplossingsrichting : Breng in kaart hoeveel tijd welke processtap kost en maak aan de hand daarvan
een ontwerp voor een betere graadmeter voor de bezettingsgraad.

Haalbaarheid: Haalbaar

Uit het bovenstaande blijkt dat er vier oplossingsrichtingen zijn die haalbaar zijn om uit te werken
tijdens de ontwerpfase. Dit zijn de volgende oplossingsrichtingen :

• Maak een voorspelsysteem voor het aantal aanmeldingen en de zorgvraag die hier uit
voortkomt tijdens de entreefase .

• Definieer routineprocessen .
• Ontwerp een evaluatiestructuur .
• Breng in kaart hoeveel tijd welke processtap kost en maak aan de hand daarvan een

ontwerp voor betere graadmeter voor de bezettingsgraad .

Er is gekozen om de oplossingsrichting "definieer routineprocessen" te gebruiken voor de
ontwerpfase .

Er zal door RCO ambulant ook naar de oorzaken en oplossingsrichtingen gekeken moeten worden,
die niet meegenomen worden in de ontwerpfase . Om een situatie te creëren waarin de capaciteit
binnen het gehele zorgproces beheersbaar is, zullen namelijk meerdere veranderingen nodig zijn .

Tijdens dit project zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd, maar er kunnen ook andere goede
oplossingen zijn om de oorzaken van de knelpunten aan te pakken . Oplossingsrichtingen zijn ook
afhankelijk van de situatie. Wanneer er zaken in de organisatie veranderen, kunnen ook de
oorzaken en de mogelijke optossingsrichtingen veranderen .

4.3 Conclusie

Dit hoofdstuk gaat in op de beantwoording van de onderzoeksvraag "Hoe kan de
capaciteitsbeheersing verbeterd worden?" . Om de capaciteitsbeheersing te verbeteren moeten de
oorzaken van de knelpunten rondom capaciteitsbeheersing aangepakt worden . Hiervoor zijn de
volgende tien oplossingsrichtingen gedefinieerd .

• Ontwerp een nieuwe structuur voor het toewijzen van cliënten .
• Breng een ontkoppelpunt aan tussen de entreefase en behandelfase .
• Maak onderscheid tussen langdurig zorgafhankelijken en cliënten die kortdurend in zorg

zijn .
• Elimineer de oorzaken waarom cliënten langer administratief ingeschreven blijven dan dat

ze werkelijk in zorg zijn .
• Zorg dat er medewerkers komen waaraan vragen gesteld kunnen worden over DBC's en dat

de registratie van DBC's gecontroleerd gaat worden .
• Maak productieafspraken met hulpverleners om inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die

individuele hulpverleners beschikbaar hebben voor cliëntenzorg .
• Maak een voorspelsysteem voor het aantal aanmeldingen en de zorgvraag die hier uit

voortkomt tijdens de entreefase .
• Definieer routineprocessen .

TUe
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• Ontwerp een evaluatiestructuur .
• Breng in kaart hoeveel tijd welke processtap kost en maak aan de hand daarvan een

ontwerp voor betere graadmeter voor de bezettingsgraad .

De onderste vier oplossingsrichtingen waren haalbaar om tijdens de ontwerpfase van dit project uit

te werken. Er is besloten om de oplossingsrichting "definieer routineprocessen" verder uit te
werken, omdat deze oplossingsrichting de belangrijkste oorzaken aanpakt . Deze beslissing heeft

geleid tot de volgende opdrachtformulering voor de ontwerpfase :

Definieer met behulp van een expertteam het routineproces van cliënten in de entreefase en maak

een ontwerp voor de capaciteitsbeheersing van dit proces .

Om tot een beheerste situatie te komen, zullen meerdere oorzaken aangepakt moeten worden en
niet alleen degene die meegenomen worden in bovenstaande opdrachtformulering . Hierbij moet

rekening gehouden worden met het feit dat oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen
veranderen, wanneer er zaken in de organisatie veranderen .

Hoofdstuk 5 gaat in op het eerste deel van de opdrachtformulering voor de ontwerpfase "het
definiëren van het routineproces van cliënten in de entreefase met behulp van een expertteam" .

Hoofdstuk 6 gaat in op het tweede deel van de opdrachtformulering "maak een ontwerp voor de
capaciteitsbeheersing van het entreeproces" .
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5 Routineproces entreefase
Dit hoofdstuk gaat in op het eerste deel van de opdrachtformulering voor de ontwerpfase "het
definiëren van het routineproces van cliënten in de entreefase met behulp van een expertteam".
Het hoofdstuk begint met de methodiek voor het in kaart brengen van het routineproces . Deze
methodiek wordt beschreven in paragraaf 5 .1 . Paragraaf 5.2 gaat in op het geselecteerde proces en
de cliëntenpopulatie . Paragraaf 5.3 gaat over de doelstellingen voor de entreefase . In paragraaf 5 .4
wordt het huidige routineproces beschreven . Paragraaf 5 .5 bevat de nulmeting . In paragraaf 5 .6
staat de conclusie van dit hoofdstuk .

5.1 Methodiek

Om een ontwerp te kunnen maken voor de capaciteitsbeheersing van een proces is het belangrijk
om te weten hoe het onderliggende proces eruit ziet. Uit de diagnosefase bleek dat het zorgproces
niet duidelijk gedefinieerd is . Er is beschreven welke stappen er doorlopen worden aan de hand van
modulen, maar dit zijn omschrijvingen van deelprocessen . De volgorde waarin modulen worden
ingezet, is niet vastgelegd . Daarnaast is nooit onderzocht hoeveel capaciteit aan hulpverleners er
nodig is. Verder is het de vraag of de zorg ook zo geleverd wordt als in de modulen staat
beschreven . Daarom wordt in dit hoofdstuk het huidige routineproces van cliënten in de entreefase
beschreven . Om het proces in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van methodes voor het
(her)ontwerpen van een proces . Op deze manier worden de karakteristieken van het proces die
belangrijk zijn voor het ontwerp voor de capaciteitsbeheersing gemodelleerd . Als basis zijn de vier
fases, die door Van der Aalst en Van Hee (2002) beschreven worden, gebruikt . Hier wordt verderop
in deze paragraaf op ingegaan .

Bij het modelleren van het routineproces is gebruik gemaakt van een expertteam . Het expertteam
is een team van hulpverleners, dat vier keer in wisselende samenstelling bij elkaar is gekomen .
Volgens Vanhaecht en Sermeus (2002) moet bij het modelleren van het routineproces in de
gezondheidszorg gebruik gemaakt worden van een multidisciplinair team . Daarom is er voor gezorgd
dat bij alle bijeenkomsten in ieder geval een GZ psycholoog, een arts, een spv-er en iemand van het
management aanwezig waren . Voor een wisselende samenstelling is gekozen om alle hulpverleners
bij RCO ambulant een kans te geven om mee te denken en omdat het uit praktisch oogpunt niet
mogelijk was om bij iedere bijeenkomst met dezelfde groep bijeen te komen . Er is gewerkt met een
deels overlappende agenda voor de bijeenkomsten . Hier is voor gekozen, omdat het qua tijd
onmogelijk was om alle onderwerpen iedere keer te bespreken, maar het aan de andere kant
wenselijk was om over bepaalde onderwerpen van meerdere groepen hun visie te krijgen .

Van der Aalst en Van Hee (2002) hebben vier fases benoemd die doorlopen moeten worden wanneer
een (her)ontwerp van een proces gemaakt wordt . Deze vier fases zijn : `wat, waarom, hoe en wie' .
Hieronder staat beschreven wat er tijdens de verschillende fases moet gebeuren .

Bij `wat' gaat het om het selecteren van het proces dat (her)ontworpen gaat worden (Van der Aalst
en Van Hee, 2002) . In deze fase wordt het proces en de cliëntenpopulatie gekozen (Vanhaecht en
Sermeus, 2002). De keuze voor het proces en de cliëntenpopulatie is samen met het management
genomen . Bij deze keuze is rekening gehouden met de complexiteit van het proces en de
cliëntenpopulatie . Er is gekozen voor het proces waarvan verwacht wordt dat de complexiteit het
laagst is, zodat er eerst ervaring opgedaan kan worden met het modelleren van een relatief
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eenvoudig proces en die ervaring gebruikt kan gaan worden bij complexere processen . Bij de keuze
voor de cliëntenpopulatie is gekozen om het meest complexe deel van de cliëntenpopulatie, de
crisisaanmeldingen, niet mee te nemen, aangezien deze niet het routineproces doorlopen .

Bij `waarom' gaat het om het vaststellen van het doel van het proces dat herontworpen wordt (Van
der Aalst en Van Hee, 2002) . Tijdens deze fase worden de doelstellingen en succesfactoren

vastgesteld. Deze succesfactoren moeten vervolgens geoperationaliseerd worden in meetbare
indicatoren, zodat de doelstellingen geobjectiveerd en geëvalueerd kunnen worden (Torremans,
1998; Strootman, 2004; Vanhaecht en Sermeus, 2002) . Voor de doelstellingen voor het entreeproces
wordt gebruik gemaakt van een combinatie van twee modellen uit de literatuur . Als basis worden de
vier perspectieven van het duivelsvierkant (Brand en Van der Kolk, 1995) genomen . Deze
perspectieven zijn kwaliteit, tijd, flexibiliteit en kosten . Jansen-Vullers, Loosschilder, Kleingeld en
Reijers (2007) hebben meerdere prestatiemeetsystemen vergeleken op hun bruikbaarheid om te
kunnen meten hoe goed een bedrijfsproces presteert . Hun conclusie is dat de belangrijkste
perspectieven overeenkomen met het duivelsvierkant . Omdat het duivelsvierkant gericht is op
bedrijfsprocessen in de industrie is er voor gekozen om het duivelsvierkant te combineren met het
klinisch pad kompas van Vanhaecht en Sermeus (2003) . Dit model vindt zijn oorsprong in de zorg .
Het klinisch pad kompas bestaat uit de volgende vijf gebieden : klinische indicatoren, service
indicatoren, team-indicatoren, procesindicatoren en financiële indicatoren . In bijlage F staat een
uitgebreidere uitleg over doelstellingen en over hoe de twee modellen samengevoegd zijn . De

doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn besproken tijdens twee bijeenkomsten
van het expertteam en met het management .

Bij `hoe' gaat het om welke activiteiten er binnen het proces uitgevoerd worden en in welke
volgorde (Van der Aalst en Van Hee, 2002 ; Poll, 2002) . Bij de volgorde van de activiteiten zijn er
vier mogelijkheden (Van der Aalst en Van Hee, 2002). Namelijk sequentieet, parallel, selectie of

iteratie . Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat de frequentie van activiteiten is, wat de
doorlooptijd is en of er bepaalde kenmerken van cliënten zijn die bepalen hoe de route binnen het

proces er uit ziet. Verder wordt er onderzocht of er activiteiten aan te wijzen zijn die veel invloed
hebben op de doortooptijd van het proces . Dit zijn de sleutelinterventies (Vanhaecht en Sermeus,

2002) . Bovenstaande punten zijn in kaart gebracht op basis van de beschrijvingen zoals deze in de

modulen staan . Een module bestaat uit een samenhangende bundeling van activiteiten en kan
toepasbaar zijn voor meerdere doelgroepen (De Boer, 2002) . Er is gebruik gemaakt van de
modutebeschrijvingen die specifiek voor het zorgprogramma Ouderen geschreven zijn . Vervolgens is
met het expertteam besproken of het proces ook zo loopt om te controleren of de beschrijvingen
uit de modulen overeenkomen met de werkelijkheid . Hierbij is uitgegaan van een situatie zonder

capaciteitstekort . Verder is gekeken met behulp van data of er gevonden kan worden hoeveel
cliënten een bepaalde route door het proces lopen en of er uit de data blijkt dat het proces anders
loopt dan is beschreven . Omdat de data niet helemaal betrouwbaar is, kunnen de uitkomsten alleen
als schattingen gebruikt worden en kunnen er geen harde conclusies getrokken worden op basis van

de data. Toch heeft het wel tot een aantal interessante inzichten geleid .

Bij `wie' gaat het om welke medewerkers er betrokken zijn bij welke processtap (Van der Aalst en

Van Hee, 2002 ; Poll, 2002). Deze fase is samen met de `hoe' fase in kaart gebracht en hierbij is ook
gebruik gemaakt van de modulebeschrijvingen, het expertteam en de database .
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5 .2 Geselecteerd proces en cliëntenpopulatie

De eerste stap bij het in kaart brengen van een zorgproces is het selecteren van het proces en het
kiezen van de cliëntenpopulatie . Het routineproces binnen de entreefase begint met de aanmelding
bij RCO ambulant en eindigt met de goedkeuring door de cliënt van het behandelplan of het
alternatieve behandelplan . Alleen de activiteiten die binnen RCO ambulant vallen zijn
meegenomen. Er is voor gekozen om alleen de hoofdstromen binnen het proces in kaart te brengen,
omdat het de bedoeling is dat het proces straks meer routinematig gaat verlopen door betere
capaciteitsbeheersing . Hiervoor zijn met name de processtromen die met een redelijke frequentie
voorkomen van belang . De cliëntenpopulatie bestaat uit alle cliënten met een reguliere of
spoedaanmelding binnen RCO ambulant .

5.2.1 Entreeproces

Het entreeproces bestaat uit basisdiagnostiek en indien nodig aanvullende diagnostiek .
Basisdiagnostiek vindt plaats door in een gestructureerd interview met een cliënt in algemene zin
vast te stellen of er sprake is van psychiatrische problematiek . Wanneer het vermoeden van
psychiatrische problematiek wordt bevestigd, zal men globaal vaststellen wat de aard is van deze
problematiek en zal een voorlopige diagnose worden gesteld . De entreefase kan dan afgesloten
worden. Wanneer de basisdiagnostiek onvoldoende inzicht geeft in de aanwezigheid of de aard van
de psychiatrische problematiek, kan aanvullende diagnostiek verricht worden (Intranet GGzE) .
Binnen RCO ambulant worden de modulen `psychodiagnostisch onderzoek' en `geriatrisch
onderzoek' ingezet als aanvullende diagnostiek . Wanneer er aanvullende diagnostiek ingezet wordt,
kan of één van de modulen ingezet worden of beide . De module 'psychodiagnostisch onderzoek'
wordt niet alleen in de entreefase ingezet, maar kan ook tijdens de behandeling ingezet worden . De
module `geriatrisch onderzoek' wordt weinig ingezet .

Genatnsch onderzoek

Basisdlagnostiek N Psychodiagnoshsch
onderzoek

Figuur 2 : Het entreeproces op moduleniveau

5.2.2 Routineprocessen

Uit de literatuur (Becker 2004 ; Lillrank en Liukko, 2004 ; De Vries, Bertrand en Vissers, 1999) zijn
criteria voor routineprocessen afgeleid, die toegepast kunnen worden op de situatie bij RCO
ambulant .

Deze criteria zijn :
• Er moeten procespatronen herkenbaar zijn, die met een redelijke frequentie herhaald

worden .
• Er kunnen verschillende soorten input zijn, maar deze moeten wel classificeerbaar zijn . Bij

deze classificatie van de input kan binnen de gezondheidszorg gedacht worden aan cliënten
met verschillende diagnoses, maar ook aan verschillen in urgentie .

• Er is een beperkte set van processtappen die doorlopen kan worden .
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• Het doel van het proces is over het algemeen bekend, maar er zijn meerdere manieren om

dat doel te bereiken . Van tevoren kan niet met zekerheid gezegd worden wat de beste
manier is . Bij het doel gaat het om wat men met het proces wil bereiken .

• Het routineproces wordt collectief toegepast . Dit betekent dat de verschillende
hulpverleners het proces zo uitvoeren .

Routineprocessen zijn specifiek voor een organisatie . Het is niet zo dat een proces van een andere
organisatie zo maar overgenomen kan worden . Wanneer er naar routineprocessen gekeken wordt, in
verband met capaciteitsbeheersing, is het belangrijk om te weten dat de variatie qua
capaciteitsgebruik behoorlijk groot kan zijn (De Vries et al., 1999) .

5.2.3 Cliëntenpoputatie

De cliëntenpopulatie bestaat uit alle cliënten met een reguliere of spoedaanmetding binnen RCO
ambulant, binnen het zorgprogramma Ouderen. Deze cliënten doorlopen hetzelfde proces. Het
verschil is dat de normtijd tot aan het eerste contact korter is voor een spoedaanmelding . Behalve
deze cliënten zijn er ook nog cliënten waarbij een crisisverrichting wordt uitgevoerd . Een
crisisverrichting kan op ieder moment plaatsvinden, ook na de entreefase . Wanneer de
crisisverrichting binnen de entreefase valt, verloopt het entreeproces van deze cliënt niet
routinematig. Daarom maken deze cliënten geen deel uit van de onderzochte cliëntenpopulatie . Een
deel van deze cliënten maakt echter wel gebruik van de beschikbare capaciteit voor de entreefase .
Bij berekeningen voor de benodigde capaciteit zal wel met deze cliënten rekening gehouden
moeten worden, omdat ook cliënten die niet het routineproces doorlopen, geholpen moeten
worden. Daarnaast zijn er cliënten waarvoor geen activiteiten plaatsvinden in de entreefase . Zij
worden of alleen behandeld binnen RCO ambulant, krijgen alleen een pre-intake of worden alleen
besproken in het MDIO of met externen . Deze cliënten horen ook niet tot de meegenomen
cliëntenpopulatie .

In Tabel 2 staat een overzicht van het aantal aanmetdingen per maand in 2006, het aantal
aanmeldingen waarbij een crisisverrichting is geregistreerd in 2006 en het aantal aanmeldingen
zonder geregistreerde activiteiten in de entreefase . Aangezien er alleen data beschikbaar was van
verrichtingen in 2006 is er voor gekozen om alleen voor de maanden januari t/m september naar
het aantal aanmelding zonder verrichtingen in de entreefase te kijken . Dit vanwege de kans dat de
cliënt zijn entreeproces pas in 2007 start . Deze cijfers zouden daarom een onbetrouwbaar beeld
kunnen geven. Uit de tabel blijkt dat gemiddeld voor 14% van de cliënten geen
diagnostiekverrichtingen zijn geregistreerd . Ongeveer 20% van de cliënten heeft een
crisisverrichting . De helft van deze groep heeft daarnaast ook diagnostiekverrichtingen .

Jan Feb rt r Mei .)un ,lul Aug Sept Okt Nov Dec
Aantal aanmeldingen 66 53 38 36 6 47 33 55 57 44 52 39

Aantal aanmeldingen met
crisisverrichting 14 9 5 7 10 11 10 12 12 9 9 7

Aantal aanmeldingen zonder
ntreefase .verr . 11 4 6 6 6 8 3 10 8

Tabel 2: Aantal aanmeldingen in 2006
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5 .3 Doelstellingen entreefase

Met behulp van het duivelsvierkant (Brand en Van der Kolk, 1995) en het klinisch pad kompas
(Vanhaecht en Sermeus, 2003) zijn samen met het management en het expertteam de
doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren voor het entreefase gedefinieerd . Dit komt
overeen met de `waarom' fase uit de methodiek. Hieronder staan de doelstellingen en
succesfactoren . De bijhorende prestatie-indicatoren zijn in bijlage G te vinden . In de bijlage staan
ook de bijhorende streefwaardes en de meetmethodes .

Kwaliteit (intern) £t klinisch en teamfactoren
Doelstelling : Het beantwoorden van de (letterlijke en gegeneraliseerde) hulpvraag op basis

van een diagnostische conclusie en het komen tot een individueel behandelplan .
Succesfactor: - Er wordt door een multidisciplinair team naar de casus gekeken

- Intakeformulieren en kwaliteitslijstjes worden ingevuld
- Cliënt stemt in met het behandelplan
- Het intaketeam beschikt over specialistische competenties en heeft kennis van
de intern en extern beschikbare zorg
- Zorg wordt geboden vanuit actuele en professionele standaarden en richtlijnen

Kwaliteit (extern) &t service - Cliënt
Doelstelling: Goede service bieden aan de cliënt
Succesfactor: - Tevreden cliënten

- Cliënt krijgt een intakefolder, zodat de cliënt bekend is met de procedure
- Afspraken die voor een intake gepland worden, vinden ook plaats op het
afgesproken moment
- Context rondom het cliëntbezoek is goed geregeld

Kwaliteit (extern) £t service - Verwijzer
Doelstelling: Goede service bieden aan de verwijzer
Succesfactor : - Terugkoppeling naar verwijzer

- De verwijzer kan informatie vinden over de procedure voor het entreeproces

Kwaliteit (extern) ft service - Systeem
Doelstelling : Goede service bieden aan het systeem (mantelzorg) van een cliënt
Succesfactor : - Als een cliënt toestemming geeft, kan het systeem betrokken worden bij de

intake
- Als de cliënt geen toestemming geeft, dan kan het systeem met een andere
hulpverlener praten

Tijd Et proces
Doelstelling: Cliënten zorg bieden zonder lange wachttijden
Succesfactor: - Cliënten binnen de treek-normen zorg bieden

Flexibiliteit 8t proces - Mix
Doelstelling: De entreefase wordt in het algemeen uitgevoerd zoals het routineproces, maar

als er gegronde redenen zijn kan er afgeweken worden van het routineproces .
Succesfactor: - Als er geen gegronde redenen zijn, wordt het routineproces doorlopen
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Flexibiliteit £t proces - Volume
Doelstelling: Flexibel in kunnen spelen op variaties in het aantal aanmeldingen
Succesfactor: - Acceptabele, maar niet te hoge bezettingsgraad hulpverleners

- Cliënten binnen de treek-normen zorg bieden

Kosten Et financieel
Doelstelling: Binnen het budget voor de intake blijven
Succesfactor: - Kosten - inkomsten is nul of negatief (dus positieve cashflow)

De doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren moeten zich gaan ontwikkelen . Er zijn nu
voor het eerst doelstellingen geformuleerd voor het entreeproces . Het zal blijken dat een aantal
doelstellingen minder belangrijk blijkt te zijn, dan ze nu lijkt te zijn . Daarnaast kan het zo zijn dat
er belangrijke doelstellingen missen . Het is belangrijk om hier kritisch naar te blijven kijken omdat
het belang van doelstellingen ook kan veranderen .
De huidige lijst met prestatie-indicatoren is te lang . Deze lijst betekent een grote tijdsinvestering
wanneer gemeten wordt hoe goed het proces overeenkomt met de opgestelde doelstellingen . Er zal
een afweging gemaakt moeten worden tussen de opbrengsten van het meten van een prestatie-
indicator en de kosten . Hierbij moet ook de frequentie van het meten meegenomen worden .

Daarnaast is de lijst heel erg kwaliteit gericht . Dit is kenmerkend voor de zorg, maar wanneer men
toe wil naar een situatie waar van capaciteitsbeheersing gesproken kan worden, zijn de
doelstellingen op het gebied van tijd, flexibiliteit en kosten ook erg belangrijk . Er kunnen dan ook
beter een aantal doelstellingen op het gebied van kwaliteit van de lijst afgehaald worden, dan op
één van de andere drie gebieden .

5.4 Huidige routineproces

Deze paragraaf gaat in op de `hoe' en `wie' fase . In Figuur 2 staat het entreeproces beschreven op
moduleniveau . Het niveau waarin deze paragraaf naar gekeken wordt, is gedetailleerder, namelijk
de activiteiten binnen een module . Er is voor dit niveau gekozen, omdat dit voldoende informatie
geeft om iets te zeggen over mogelijkheden voor het beheersen van de capaciteit, maar aan de
andere kant niet te gedetailleerd is . In Figuur 3 is getekend hoe het proces eruit ziet op het niveau
van deze activiteiten . Dit figuur is gebaseerd op de modulebeschrijvingen en gevalideerd tijdens de
bespreking met het expertteam . Cliënten doorlopen eerst de activiteiten van de basisdiagnostiek en
vervolgens als het nodig is ook de activiteiten van het psychodiagnostisch onderzoek en/ of het
geriatrisch onderzoek . Het bilateraal overleg wordt alleen gehouden wanneer dat nodig is . Volgens
de richtlijnen is het nagesprek bij het psychodiagnostisch onderzoek voor het MDIO, maar in de
praktijk is het vaak na het MDIO .

In bijlage H staat een overzicht van waar de activiteit in principe uitgevoerd wordt, wie welke
module uitvoert, wat het aantal contacten met de cliënt binnen die activiteit is, uit welke
subactiviteiten de activiteit bestaat en of de cliënt aanwezig is bij de activiteit . Hierbij zijn alleen
de activiteiten die gedaan worden door hulpverleners meegenomen, omdat de focus van dit
onderzoek op de capaciteit van hulpverleners ligt .
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Bilateraal
overleg

Basisdiagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek -rr: voorgesprek

Gerlatrisch onderzoek
Genetnach
ondarzoek

611ateraai
overleg

3 Activiteiten in de entreefase

Tabel 3 laat zien hoeveel tijd er in de huidige situatie gemiddeld in de verschillende activiteiten
gaat zitten volgens het expertteam . Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat het
om schattingen en gemiddelden gaat . De werkelijke tijd per cliënt kan behoorlijk variëren . De
variatie is zowel afhankelijk van de cliënt, zijn systeem als van de hulpverlener zelf . Het is
onmogelijk om deze gemiddelden en de afwijkingen van deze gemiddelden te verifiëren aan de
hand van data uit de database, omdat deze activiteiten niet één op één overeenkomen met de
verrichtingen die geregistreerd worden .

Verrichting flie? . :7FGemiddetde tijdsbesteding
Basisdiagnostiek
Aanmelding PCP (coárdinator en

secretariaat)
l' intake spv-er of op Voorbereiding : 30 minuten

indicatie GZ F-t-f contact: 1 uur (à 1 uur en 15 minuten)
psycholoog Verslag: 1 uur

Reistijd gemiddeld : 30 minuten
Contact met mantelzorg/ systeem : 30 minuten

2e intake Psychiater Voorbereiding: 15 minuten
F-t-f contact : 45 minuten bij goede informatie, anders langer
(tot een uur en 15 minuten) . Er wordt vaak een uur gepland .
Verslag: 15 minuten
Contact verwijzer/apotheek/ . . . : 15 minuten

Bilateraal 1e en 2e intaker 5 à 10 minuten
overleg
MDIO Multidisciplinaire 15 minuten per cliënt

team
Adviesgesprek Hoofdbehandelaar F-t-f: 30 minuten

of 1e intaker Administratie: 15 minuten
Psychodiagnostisch onderzoek
Voorgesprek Psycholoog en 45 minuten

psychodiagnostisch
medewerker (PDM)

Afname testen Psycholoog en PDM Meestal 1,5 uur per keer, maar er kan gekozen worden voor
het bekorten van de tijd en het maken van extra afspraken .
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Bilateral Psycholoog en PDM
overleg
Nagesprek tbv Psycholoog 45 minuten
bespreken van
verslag
MDIO Multidisciplinaire 10 à 15 minuten

team
Afronden Psycholoog en PDM 15 minuten
Geriatrisch onderzoek
Geriatrisch Sociaal geriater 1 uur en 3 kwartier
onderzoek

Tabel 3. Gemiddelde tijdsbesteding aanvullende diagnostiek volgens expertteam

De activiteit die het meeste invloed heeft op de doorlooptijd van een cliënt is het face-to-face
contact met de psychiater. Dit contact wordt vaak pas gepland nadat de eerste intake is geweest .
Doordat de psychiaters een lange wachttijst hebben, kan het lang duren voordat de cliënt gezien
wordt. Bij een drukke spv-er kan er ook veel tijd zitten tussen het moment van aanmelden en de
eerste intake . De derde vertraging is de tijd tussen de intake en het MDIO . Deze vertraging komt
vooral voor bij de grotere teams .

Het is ook belangrijk hoeveel cliënten een bepaalde route door het proces volgen . In 2006 werd niet
geregistreerd welke modulen er voor een cliënt ingezet zijn, daarom is het niet mogelijk om op
basis van de modulen te kijken hoe groot de groepen zijn die een bepaalde route qua modulen
doorlopen. Daarom wordt er op het niveau van activiteiten gekeken . Echter, niet alle activiteiten
worden geregistreerd en er is geen duidelijke koppeling tussen de DBC codes die geregistreerd
worden en de activiteiten binnen de modulen . Om toch een idee te krijgen van hoeveel cliënten
een bepaalde route volgen, is er voor gekozen om te kijken naar de volgorde waarin cliënten gezien
worden door verschillende soorten hulpverleners en dat te vergelijken met het routineproces . De
cijfers die uit deze analyse komen, kunnen alleen als benadering gebruikt worden, omdat er geen
directe koppeling tussen de hulpverlenersoorten en de activiteiten gemaakt kan worden . Hiervoor
zijn de gegevens van cliënten, die tussen 1 januari 2006 en 30 september 2006 aangemeld zijn
(n=258), gebruikt . Voor deze groep is gekozen, omdat voor deze cliënten hun hele entreefase
geregistreerd is in DBC codes en het waarschijnlijk is dat zij voor eind 2006 het hele entreeproces
doorlopen hebben. Het MDIO is buiten beschouwing gelaten . Alle artsen staan onder het kopje
psychiater en alle psychologen onder het kopje GZ psycholoog . In Tabel 4 staat een overzicht van de
verschillende routes . De tabel kan als volgt gelezen worden : SPV -> Psychiater betekent dat de
cliënt eerst een spv-er ziet en daarna een psychiater .
De 10% van de cliënten, die niet in de tabel staan, volgen nog andere routes . Die routes zijn hier
niet genoemd omdat ze in minder dan 2% van de gevallen voor komen . Uit de tabel blijkt dat er veel
verschillende routes worden gevolgd door de cliënten in de huidige situatie . Eén van de dingen die
verder opvalt is dat maar 39% van de cliënten het entreeproces doorloopt zoals dit in de modulen

wordt beschreven. Dit zijn de volgende routes :
• SPV -> Psychiater ( -> SPV )
• GZ psycholoog -> Psychiater (-> GZ psycholoog )
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R to'-" -
Percentage dat deze route volgt

SPV 28%
SPV -> Psychiater 21%
SPV -> Psychiater -> SPV 11%
GZ psycholoog 11%
GZ psycholoog -> Psychiater 5%

SPV -> GZ psycholoog 3%
SPV -> GZ psycholoog -> SPV 3%
GZ psycholoog -> Psychiater -> GZ psycholoog 2%
Psychiater 2%
SPV -> Systeemtherapeut 2%
SPV -> Psychiater -> SPV -> GZ psycholoog 2%

4: Volgorde waarin cliënten gezien worden door verschillende hulpverlenersoorten .

Het verschil of er aan het eind van de entreefase nog een spv-er of GZ psycholoog wordt gezien of
niet, kan verklaard worden door het feit dat sommige hulpverleners een apart adviesgesprek
houden, terwijl andere het adviesgesprek integreren in het eerste behandelcontact . In het laatste
gevat wordt het gesprek niet als verrichting binnen de entreefase geregistreerd .

41% van de cliënten ziet maar één soort hulpverlener, terwijl de richtlijn zegt dat cliënten door
twee soorten hulpverleners gezien moeten worden . Voor de cliënten die alleen een spv-er of een GZ
psycholoog hebben gezien, is onderzocht of zij na de entreefase nog in zorg blijven, of zij op een
later moment nog een arts zien (geregistreerd onder een andere code) en of ze besproken worden
in het MDIO .

SPV GZ psycholoog
Op een later moment wel gezien door een arts 9% 11%
Uitgeschreven na de entreefase 39% 44%
Niet besproken in MDIO 33% 19%

Tabel 5: Cliënten die alleen gezien zijn door een spv-er of GZ psycholoog

Maar een klein deel van deze groep ziet op een later moment wel een arts . Bij de cliënten die
alleen door een spv-er worden gezien, betekent dat dat er voor de cliënten die behandeld worden
geen behandelaar aan de cliënt is gekoppeld en geen DBC registratie wordt aangemaakt . Dit is
juridisch en financieel niet juist . Daarnaast wordt een deel van de cliënten die maar één
hulpverlenersoort ziet, niet besproken in het MDIO . Deze bevindingen zijn besproken met het
expertteam. De verwachting is dat een deel van de cliënten geen tweede hulpverlenersoort ziet,
omdat het direct duidelijk is dat het geen GGz problematiek is en het niet nodig is om er een
psychiater naar te laten kijken . Deze cliënten worden ook lang niet altijd in het MDIO besproken .
Een andere reden is dat er vanwege de wachtlijsten van de psychiaters ook wel eens voor gekozen
wordt geen afspraak met de psychiater te maken .

Het vergelijken van de gegevens uit Tabel 4 met het routineproces in Figuur 3 levert een aantal
opvallende resultaten op. Er is aangenomen dat de eerste hulpverlener die gezien wordt
overeenkomt met de eerste intaker en de tweede hulpverlener overeenkomt met de tweede
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intaker. De eerste hulpverlener is in veel gevallen een spv-er, soms een GZ psycholoog en in een
enkel gevat een andere soort hulpverlener . Een spv-er heeft meestal één of twee intakecontacten .

Soms zijn het er drie. In die gevallen wordt vaak geen psychiater of GZ psycholoog gezien . Een GZ
psycholoog heeft meestal één tot drie contacten, maar wanneer er geen psychiater wordt gezien
soms veel meer . Een grotere hoeveelheid contacten bij een GZ psycholoog kan duiden op
aanvullende diagnostiek . Dit komt dus goed overeen met het routineproces . Veel cliënten worden
maar door één hulpvertenersoort gezien . De cliënten die wel door een tweede intaker gezien
worden, worden vaak gezien door een psychiater, maar soms ook door een GZ psycholoog . Dit is ook

besproken met het expertteam . Voor de GZ psycholoog wordt gekozen wanneer de wachtlijst van de
psychiater lang is en de cliënt wel door een tweede hulpverlenersoort gezien moet worden . Het

aantal contacten van de psychiater en GZ psycholoog zijn er meestal één of twee. Dit komt overeen
met het routineproces. De meeste cliënten worden besproken in het multidisciplinair team . Echter,

ongeveer 11% van de cliënten wordt niet besproken in het MDIO . Voor een deel zijn dit
waarschijnlijk de cliënten waarvan het duidelijk is dat het geen GGz problematiek is, maar
daarnaast wordt door het expertteam aangegeven dat het soms gebeurt dat vergeten wordt om
cliënten te bespreken . Het adviesgesprek is lastig uit de data te halen, vooral omdat het vaak
gecombineerd wordt met het eerste behandetcontact. Daarom wordt dit buiten beschouwing

gelaten .

Bij capaciteitsbeheersing is het ook belangrijk hoeveel procent van de cliënten in de thuissituatie
gezien worden, aangezien de reistijd naar cliënten toe een lastig te beheersen factor is . Er is voor
2006 onderzocht hoeveel contacten er waren die binnen de entreefase vallen en hoeveel procent
van die contacten in de thuissituatie gedaan zijn . Er is per dag, per hulpverlener, per cliënt één
verrichting geteld, omdat vaak meerdere verrichtingen gedaan worden tijdens één bezoek . Er is
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende verrichtingen, maar wel tussen de verschillende
soorten hulpverleners . Ook bij deze getallen geldt weer dat ze alleen als schattingen gebruikt
kunnen worden .

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul ug Sept„_ Okt Nov Dec totaal
Psychiater 41 33 38 20 11 9 18 16 9 13 16 11 235

Sociaal Geriater' 1 17 8 7 1 5 5 5 7 12 12 5 4

7 Psycholoog 23 21 31 17 17 29 26 25 30 51 48 34 352

PV-er 80 66 63 36 34 55 41 51 57 62 37 48 630

Systeemtherapeut 4 10 7 3 3 10 7 0 6 14 9 2 75 ;,

Tabel 6: Aantal contacten per hulpverlenergroep per maand

_ an Feb Mrt, pr.„_...., ei , Jun Sept Nov Dec-, .,
sychiater> ,"_ 2% 12% 6% 5% 18% 11% % 1% % % 13% 18%

Sociaal Geriater 100% 35% 5% 1% 100% 100% 100% 0% 57% 7% 7% 100%

Z Psycholoog 2% 5% 3% 18% % 38% 35% 8% 13% 18% 19% %

PV-er 0% 0% 9% 3% 2% 3% 3% 5% 8% 9% 4% 3%

steemtherapeut % %

Tabel 7: Percentages contact in thuissituatie

1 Onder Sociaal Geriater vallen Sociaal Geriater, Verpleeghuisarts, Arts assistent, HAIO

U
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Wat vooral opvalt uit deze tabel is dat spv-ers altijd het grootste deel van hun cliënten in de
thuissituatie zien en dat ook de sociaal geriaters hun cliënten vaak in de thuissituatie zien . De
psychiater, psychologen en systeemtherapeut zien het grootste deel van hun cliënten op kantoor. In
het expertteam zijn deze getallen besproken. Vooral het percentage cliënten dat door de sociaal
geriaters in de thuissituatie gezien wordt, was veel hoger dan verwacht . De verklaring hiervoor is
waarschijnlijk dat de sociaal geriaters vaak ingezet worden als een cliënt van het zorgprogramma
Ouderen in de thuissituatie moet worden gezien en wanneer er geen psychiater heen kan . Dit
gebeurt vooral in de buitengebieden .
Het aantal contacten per maand varieert behoorlijk . Daarom is het aantal aanmeldingen vergeleken
met het aantal contacten dat de hulpverleners met cliënten hebben . De psychiaters en sociaal
geriaters zijn hiervoor samengevoegd tot één groep . Het aantal contacten van de spv-ers lijkt de
trend in het aantal aanmeldingen met een vertraging van ongeveer een maand te volgen . Ook het
aantal contacten van de artsen lijkt de trend in het aantal aanmeldingen met een vertraging te
volgen. Deze vertraging is naar schatting zo'n twee à drie maanden .

5 .5 Nulmeting
De doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren worden gebruikt om te bepalen of de
resultaten van het proces overeenkomen met wat de organisatie wil en waar verbeterpunten zijn
(Vanhaecht en Sermeus, 2002) . Daarom is tijdens dit project een nulmeting gedaan om te zien hoe
goed het huidige proces voldoet aan de doelstellingen . Nadat het proces veranderd is, zal gemeten
moeten worden of de verandering tot verbeteringen heeft geleid (Vanhaecht en Sermeus, 2002) .
Het is niet voldoende om alleen de doelstelling te meten waar iets voor veranderd is . Een
verandering kan invloed hebben op meerdere prestatie-indicatoren en deze invloed kan voor de ene
prestatie-indicator positief zijn, terwijl het voor een andere prestatie-indicator negatief kan zijn .
Maar ook wanneer er niets aan het proces wordt veranderd, zal er eens in de zoveel tijd gemeten
moeten worden, omdat er dingen in de situatie rondom het proces kunnen veranderen, waardoor de
resultaten van het proces veranderen .
In bijlage I staan de resultaten van de nulmeting . Niet alle prestatie-indicatoren konden al gemeten
worden in de huidige situatie . Voor een deel van de prestatie-indicatoren komt dit doordat
bepaalde dingen nog niet geregistreerd worden . Het aantal cliënten dat het routineproces doorloopt
en de kosten van het proces zijn daarom via een omweg bepaald . Bij het aantal cliënten dat het
routineproces doorloopt, is gekeken naar de volgorde waarin hulpverleners de cliënt gezien hebben .
Bij de kosten van het proces zijn het werkelijk aantal verrichtingen vergeleken met het begrote
aantal verrichtingen, omdat er niet geregistreerd wordt hoeveel kosten en inkomsten er zijn voor
het entreeproces. Dit wordt alleen geregistreerd voor heel RCO ambulant . Een ander deel van de
prestatie-indicatoren kon nog niet gemeten worden, omdat deze prestatie-indicatoren al uitgaan
van de nieuwe situatie met een intaketeam. De bezettingsgraad van een intakedag kan bijvoorbeeld
niet gemeten worden omdat er nog geen intakedagen zijn . Daarnaast was het van sommige
prestatie-indicatoren niet haalbaar om ze te meten tijdens dit project . Er is voor gekozen om in
ieder geval die prestatie-indicatoren te meten die een link hebben met capaciteitsbeheersing .
Wanneer de lijst met prestatie-indicatoren aangepast wordt, moet naar de meetbaarheid van de
prestatie-indicatoren gekeken worden . Wanneer prestatie-indicatoren niet meetbaar zijn, dan
hebben ze geen toegevoegde waarde en kunnen ze beter van de lijst gehaald worden .

Uit de nulmeting blijkt dat er verbeterpotentieel is . Er zijn namelijk een aantal prestatie-
indicatoren die slecht scoren in de huidige situatie . De punten staan in Tabel 8 .
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„, percentage cliënten dat door minimaal twee hulpverleners gezien wordtHg
Streefwaarde: 90% Huidige waarde: 59%

g cliënten dat het routineproCes vol tHet ~p rcentag
Streefwaarde: 90% Huidige waarde: 39%
He~, percentage cliënten dat besproken wordt in het,MOIO
Streefwaarde : 89% Huidige waarde: 100%
'Gemiddelde wachttijden
Streefwaarde: 100% binnen de treek-normen Huidige waarde: twee van de zes maanden wordt de

eerste treek-norm niet gehaald en één van de zes
maanden wordt de tweede treek-norm niet gehaald .

Tabel 8: Slecht scorende prestatie-indicatoren

De uitkomsten van de nulmeting zijn teruggekoppeld naar het management en het expertteam . Het
percentage cliënten dat door minimaal twee hulpverleners gezien wordt, het percentage cliënten
dat het routineproces volgt en het percentage cliënten dat besproken wordt in het MDIO zijn veel
lager dan verwacht werd . Deze nulmeting laat hen zien dat het proces veel minder routinematig
verloopt dan verwacht werd . Op de uitkomsten van de nulmeting werd dan ook verbaasd gereageerd
door het management en het expertteam en hebben voor een stukje bewustwording gezorgd .
Voor een deel van de cliënten zijn er medische redenen waarom hun proces afwijkt van het
routineproces, maar voor het grootste deel van de cliënten niet. Bij het maken van het ontwerp
voor de capaciteitsbeheersing zal dan ook gekeken moeten worden hoe het entreeproces
georganiseerd kan worden om er voor te zorgen dat het routinematiger gaat lopen .

5 .6 Conclusie

In dit hoofdstuk staat het huidige routineproces in de entreefase beschreven . Dit komt overeen met
het eerste deel van de opdrachtformulering voor de ontwerpfase "Het definiëren van het
routineproces van cliënten in de entreefase met behulp van een expertteam" . Het doel van dit
deelonderzoek is het in kaart brengen van het huidige routineproces zodat duidelijk wordt wat de
karakteristieken van het proces zijn . Deze karakteristieken moeten bekend zijn om een ontwerp
voor de capaciteitsbeheersing te kunnen maken . Verder is er een nulmeting gedaan om te zien in
hoeverre het huidige proces voldoet aan de doelstellingen voor de entreefase en op welke punten
verbetermogelijkheden zijn .

Er is naar de volgende karakteristieken van het proces gekeken : hoe ziet het proces er uit, wie

voert welke activiteit uit en hoeveel tijd kost een activiteit . Daarnaast is er gekeken naar wanneer
een cliënt een bepaalde route door het proces volgt en hoeveel cliënten een bepaalde route volgen .
Het proces is in kaart gebracht aan de hand van modulen en aan de hand van de activiteiten binnen
deze modulen. Voor de activiteiten binnen de modulen is bekeken hoeveel tijd er gemiddeld per
activiteit nodig is. Hierbij is, in verband met de focus van dit onderzoek, alleen gekeken naar de
activiteiten die uitgevoerd worden door hulpverleners . Het is belangrijk om ook onderzoek te doen
naar de benodigde tijd van het PCP, want ook hun taken zijn essentieel voor het proces .
De benodigde tijd per activiteit is gebaseerd op schattingen van het expertteam. Het was niet

mogelijk om deze schattingen te valideren aan de hand van data . De schattingen zijn gemiddelden,

terwijl de benodigde tijd uiteen kan lopen per cliënt . De benodigde tijd is namelijk afhankelijk van
zowel de cliënt, het systeem van de cliënt als van de hulpverlener . Hoeveel de benodigde tijd voor
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de verschillende activiteiten varieert, is niet bekend . Voor de capaciteitsbeheersing zou het goed
zijn om meer te weten over hoe groot deze variatie is . Dit maakt het beter mogelijk om het
capaciteitsgebruik te beheersen .
Op het moment van aanmelden is nog niet in te schatten of een cliënt aanvullende diagnostiek
nodig heeft of dat de basisdiagnostiek voldoende is. Daardoor zijn er van tevoren geen kenmerken
vast te stellen, die bepalen welke route een cliënt door het proces volgt . Hoeveel cliënten een
bepaalde route door het proces hebben doorlopen in 2006 is ook niet goed uit het
informatiesysteem te halen . Op moduleniveau was dit niet mogelijk omdat de inzet van modulen
nog niet geregistreerd werd in 2006 . Er kan ook geen directe link gemaakt worden tussen de
activiteiten en de dbc registratie . Daarom is via een omweg geprobeerd om toch iets te kunnen
zeggen over het aantal cliënten dat een bepaalde route volgt op het niveau van de activiteiten . Dit
is gedaan aan de hand van de hulpverleners die een diagnostiek dbc verrichting hebben
geregistreerd voor een bepaalde cliënt . De resultaten uit deze analyse kunnen alleen als benadering
gebruikt worden omdat de directe link ontbreekt .

Samen met het management en het expertteam zijn doelstellingen opgesteld om te kunnen bepalen
hoe goed het huidige proces voldoet aan de doelstellingen van het proces . Het was de eerste keer
dat er doelstellingen opgesteld zijn voor het entreeproces . De lijst die er nu ligt zal zich verder
moeten gaan ontwikkelen om tot een bruikbare lijst te komen . De huidige lijst is te lang . Als je alle
punten zou gaan meten, dan kost dat veel meer dan dat het oplevert . De nadruk van de
doelstellingen ligt heel duidelijk op kwaliteit . Dit is kenmerkend voor de zorg, maar het is
essentieel dat de doelstellingen op het gebied van tijd, flexibiliteit en kosten niet onderbelicht
worden .
Er is een nulmeting gedaan om te meten of de resultaten van het huidige proces overeenkomen met
wat de organisatie wil. Niet alle prestatie-indicatoren zijn gemeten voor dit onderzoek . Voor
sommige prestatie-indicatoren was het niet haalbaar om ze te meten tijdens dit project en andere
prestatie-indicatoren kunnen nog niet gemeten worden in de huidige situatie . Sommige prestatie-
indicatoren konden alleen via een omweg gemeten worden .
Uit de metingen die wet gedaan zijn, zijn een aantal opvallende zaken naar voren gekomen . Het
blijkt namelijk dat het proces veel minder goed overeenkomt met de doelstellingen dan verwacht
werd door het management en het expertteam . Zo blijkt dat 41% van de cliënten maar één soort
hulpverlener ziet tijdens de entreefase en dat mede daardoor slechts 39% van de cliënten het
routineproces doorloopt, terwijl de streefwaarde 90% is . Ongeveer 11% van de cliënten wordt niet
besproken in het MDIO, terwijl iedereen in het MDIO besproken zou moeten worden . Bovenstaande
zaken komen voor een deel doordat er een beperkte capaciteit aan psychiaters is en omdat voor
een deel van de cliënten na het eerste gesprek al blijkt dat de cliënt geen GGz-problematiek heeft .
Maar de organisatorische inrichting van het proces, speelt ook een belangrijke rol. Het gaat hierbij
vooral om het feit dat niet het proces, maar de losse activiteiten gepland worden .

Het proces loopt in de huidige situatie minder routinematig dan de bedoeling is . De organisatorische
inrichting van het proces speelt hierbij een belangrijke rol. Om het capaciteitsgebruik te kunnen
beheersen zal het proces routinematiger moeten gaan lopen . In hoofdstuk 6 wordt ontwerp voor de
capaciteitsbeheersing besproken. In dit hoofdstuk wordt ook meegenomen hoe er voor gezorgd kan
worden dat er meer routinematig gewerkt gaat worden in de toekomst .
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Hoofdstuk 6 : Ontwerp voor capaciteitsbeheersing
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp voor de capaciteitsbeheersing binnen de entreefase beschreven .
Dit is het tweede deel van de opdrachtformulering voor de ontwerpfase . In paragraaf 6 .1 staat de

methodiek beschreven. Paragraaf 6.2 gaat in op het ontwerp voor de planning van het entreeproces
en de bijbehorende capaciteit en paragraaf 6.3 gaat in op het ontwerp voor de besturing . Paragraaf

6.4 bevat de conclusie van dit hoofdstuk .

6.1 Methodiek

Beheersen is het plannen en besturen van activiteiten (Bertrand et al . 1998). Plannen is het
systematisch voorbereiden van later uit te voeren activiteiten met het oog op te bereiken
doelstellingen . Besturen is het geheel van activiteiten die nodig zijn voor het toetsen van de
werkelijke resultaten aan de plannen en doelstellingen (Torremans, 1998 ; Bertrand et al. 1998) .
Aan de hand van deze toetsing kan worden overgegaan tot het bijsturen van uitvoering, plan en/ of
doelstellingen (Torremans, 1998) . Schematisch ziet dit er als volgt uit :

Figuur 4 : Regelkring (Torremans, 1998)

6 .1 .1 Planning

Er kan op verschillende niveaus naar planning gekeken worden . Voor het ontwerp voor de
capaciteitsbeheersing wordt gekeken naar capaciteitsplanning en capaciteitsroostering (Vissers,
1993) .

Op het niveau van capaciteitsplanning moeten vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming
worden gebracht (Brand en Van der Kolk, 1995, Vissers, 1993) . Dit niveau wordt ook wel
aggregaatptanning of volumeptanning genoemd . Het gaat hierbij om het totale volume dat voor een
ctiëntgroep nodig is . Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten
capaciteit (De Vries en Hiddema, 2001) . Het voorspellen van de toekomstige vraag kan op basis van
waarnemingen uit het verleden en verwachte veranderingen in de toekomst .
Voor de waarnemingen uit het verleden is de DBC registratie in 2006 gebruikt . Hiermee is bepaald
hoeveel tijd er vorig jaar is gaan zitten in diagnostiekcontacten, behandel- en
begeleidingscontacten, crisiscontacten en in indirecte tijd. Dit is gedaan voor heel RCO ambulant en
niet alleen voor het zorgprogramma Ouderen . De redenen hiervoor zijn dat vooral de verhouding
tussen de entreefase en behandelfase belangrijk is, dat de capaciteit gedeeld wordt door beide
zorgprogramma's en dat niet alle activiteiten geregistreerd worden . De geregistreerde tijd is

vergeleken met de beschikbare tijd . Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
soorten hulpverleners .
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Tijdens het definiëren van het routineproces is gebleken dat het proces veel minder routinematig
verloopt dan werd verwacht door de hulpverleners en het management . De organisatorische
inrichting van het proces speelt hierbij een belangrijke rol . Daarom wordt er bij de veranderingen
voor de toekomst beschreven hoe er voor gezorgd kan worden dat het proces routinematiger gaat
verlopen en waar er verbeterpunten zijn in het proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
heuristieken voor het maken van een herontwerp van een workflow (Reijers, 2002}. Het is belangrijk
dat het proces routinematiger gaat verlopen om een goede planning te kunnen maken .
Op het niveau van capaciteitsroostering gaat het om het verdelen van capaciteit in tijdvakken
binnen een week (Vissers, 1993) .
Om bij RCO ambulant de capaciteit toe te kunnen wijzen aan tijdsvakken binnen een week zijn er
roosters gemaakt. Voor het opstellen van deze roosters zijn criteria opgesteld waar de roosters
zoveel mogelijk aan moeten voldoen . Deze criteria zijn opgesteld na de bijeenkomsten van het
expertteam en zijn besproken met de zorgmanager en de programmaleider .

6.1 .2 Besturing

Bij het beheersen van de capaciteit is het de bedoeling dat er op het juiste moment, de juiste
hoeveelheid van de juiste capaciteitssoort beschikbaar is (De Vries en Hiddema, 2001) . Hier kan
zowel op het niveau van individuele cliënten naar gekeken worden als op cliëntgroep-niveau .

Bij de besturing op het niveau van individuele cliënten worden ordersturing en capaciteitssturing
aan elkaar gekoppeld (Vissers, 1993) . Wanneer een cliënt aangemeld wordt, moet de verwachte
levertijd bepaald worden (Brand en Van der Kolk, 1995) . Daarnaast moet de cliënt toegewezen
worden aan hulpverleners en ingepland worden in het rooster . Hierbij moet rekening gehouden
worden met verschillen in prioriteit. Nadat een cliënt toegewezen is en ingepland, moet de
voortgang van het cliëntproces worden gecontroleerd, zodat afwijkingen van de initiële planning
opgevangen kunnen worden (Brand en Van der Kolk, 1995) .
Er is een richtlijn opgesteld voor de levertijd . Hierbij is rekening gehouden met de treek-normen .
Bij deze richtlijn is het belangrijk, dat zowel de benodigde informatie over cliënten verzameld kan
worden als dat de variatie in het aantal aanmeldingen opgevangen kan worden zonder over de
treek-normen heen te gaan . Er is een beslisboom opgesteld met criteria wanneer een cliënt aan een
bepaald rooster en een bepaalde hulpverlener wordt toegewezen . Voor het monitoren van
voortgang van een individuele cliënt is onderzocht welke informatie in de huidige situatie
beschikbaar is .

Op cliëntgroep-niveau wil je voorkomen dat er structureel een capaciteitstekort of
capaciteitsoverschot is . Wanneer er gekeken wordt naar de besturing van een proces, kan er een
onderscheid gemaakt worden tussen een aantal besturingstaken . Het besturen van het proces begint
met het definiëren van de doelstellingen en prestatie-indicatoren voor het proces . Voor deze
prestatie-indicatoren moeten normen en regelgrenzen opgesteld worden . Bij besturen gaat het
namelijk om het optimaliseren van een beperkt aantal doelstellingen . Daarnaast moet bepaald
worden hoe er gemeten kan worden (Brand en Van der Kolk, 1995, Torremans, 1998) .
In hoofdstuk 5 zijn de doelstellingen, de prestatie-indicatoren en streefwaardes voor het
entreeproces opgesteld . Voor het ontwerp voor de besturing is onderzocht welke van de prestatie-
indicatoren gebruikt kunnen worden om te sturen op de capaciteit . Voor deze prestatie-indicatoren
is bepaald wanneer er bijgestuurd moet worden en hoe er bijgestuurd kan worden .

TU/e 33



Hoofdstuk 6 Ontwerp voor capaciteitsbeheersins;

6.2 Ontwerp voor planning

Het ontwerp voor de planning bestaat uit twee planningsniveaus : capaciteitsplanning en

capaciteitsroostering .

6.2.1 Capaciteitsplanning

Op basis van waarnemingen uit het verleden en verwachte veranderingen in de toekomst wordt in
deze paragraaf een ontwerp gepresenteerd voor de capaciteitsplanning binnen RCO ambulant .

6.2.1 .1 Waarnemingen uit het verleden
De capaciteit binnen RCO ambulant wordt zowel ingezet binnen het zorgprogramma Ouderen als
binnen het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen. In Tabel 9 staat welk percentage van de
geregistreerde tijd binnen een bepaalde fase valt . Alleen de hulpverleners die een taak hebben
binnen de entreefase zijn meegenomen .

Ouderen` ognitieve Stoornissen
Entreefase BèfitiCtdelfase Indirect ' ntreefase Behandelfase Indirect

Psychiater 15% 41%

Sociaal Geriater 5% 4%
GZ Psycholoog 20% 29%

SPV-er 5% 25%

13% 5% 9% 4%
5% 0% 10% 19%
13% 0% 10% 8%
8% 15% 29% 11%

beschikbareAantalt
aar' v k

Tabel 9 : Tijdsverdeling per fase verschillende hulpverlenersZ

De beschreven tijdsverdeling wordt gerealiseerd met de onderstaande formatie .
Aantal beschikbare
uren per j

~~iantal _
v~uren per

Psychiater 1,63 2438 47

Sociaal Geriater 3,11 4653 89

Arts assistent 0,78 1167 22

GZ Psycholoog 3,28 4907 94

SPV-er 16,12 24116 464

optelt,

FTE

FiE~shutpverlenerSoort

TUe

Tabel 10: Beschikbare capaciteit RCO ambulant4

Wanneer er gekeken wordt naar capaciteit is het zo dat niet alle bruikbare tijd ook daadwerkelijk
wordt gebruikt en dat niet alle gebruikte tijd wordt gebruikt voor productie (Vissers, 2005) . Om een
idee te krijgen van de productieve tijd, is de registratie van DBC codes in 2006 (bijlage J)

onderzocht. In 2006 is er per week gemiddeld 236 uur aan verrichtingen geregistreerd binnen het
zorgprogramma Ouderen en 290 uur binnen het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen . Dit is in

totaal 526 uur. Er is gemiddeld 717 uur per week beschikbaar . Dat betekent dat er 26,6% van de tijd

niet geregistreerd wordt wat er gedaan is .

kom je niet altijd op 100% uit, omdat er ook nog tijd in de pre-intake en2 Wanneer je de percentages
crisisverrichtingen is gaan zitten . De percentages zijn gebaseerd op de geregistreerde tijd aan DBC codes in 2006 .

zijn op basis van een werkweek van 36 uur gemiddeld 1 .496 werkbare uren beschikbaar (Website GGZ Beleid) .3 Per
4 Peildatum : mei 2007. Er zullen wel wat verschillen zijn met het aantal FTE's in 2006, maar deze verschillen zijn niet
significant .
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6.2.1.2 Veranderingen in de toekomst
Een voorwaarde om capaciteit te kunnen beheersen is dat de organisatie de processen goed op orde
heeft. Uit hoofdstuk 5 blijkt dat het proces veel minder routinematig verloopt dan werd verwacht
door de hulpverleners en het management. Er blijkt ook dat het proces minder routinematig
verloopt dan zou kunnen . De planning van het proces speelt hierbij een belangrijke rol . Daarom
wordt in deze paragraaf beschreven hoe het proces gepland kan worden zodat het proces
routinematiger gaat lopen . Daarnaast wordt aan de hand van heuristieken (Reijers, 2002)
beschreven waar er verbeterpunten in het proces zitten . Deze heuristieken kunnen gebruikt worden
als checklist wanneer een herontwerp gemaakt wordt voor een workflow . De te veranderen situatie
is het routineproces, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 5 . In bijlage K worden alle heuristieken
beschreven en wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de heuristieken op het entreeproces .
Hieronder zal ingegaan worden op de belangrijkste veranderingen . Het gaat om de heuristieken
`taak reallocatie', `taak toevoeging', `specialist-generalist' en `betrokken aantallen' .

De eerste heuristiek is `taak reallocatie' . Bij de hulpverleners kunnen taken weggehaald worden die
ook gedaan kunnen worden door het Programma Co~rdinatie Punt (PCP) . Het gaat om de volgende
taken :

1 . Het PCP gaat de afspraken van cliënten met de hulpverleners plannen . Dit gebeurt in de
huidige situatie al voor de psychiaters, maar de spv-ers plannen hun eigen afspraken .

2 . Het voorwerk voor de eerste intake zal grotendeels overgenomen worden door het PCP . Dit
houdt in dat het PCP er voor gaat zorgen dat de benodigde informatie over cliënten
beschikbaar is, dat er een dossier gemaakt is en dat de benodigde papieren voor de intake
in het dossier zitten .

3. Het secretariaat gaat zorgen voor de administratieve ondersteuning van het multidisciplinair
intake overleg (MDIO) .

Omdat de focus van dit onderzoek op de capaciteit aan hulpverleners ligt, wordt in dit rapport niet
ingegaan op de consequenties voor de capaciteitsvraag voor het PCP en de secretariaat .
De tweede heuristiek is `taak toevoeging' . Om cliënten beter te informeren over de procedure zal
door het PCP een folder verstuurd gaan worden naar cliënten die aangemeld worden . Samen met de
folder zal een vragenlijst opgestuurd worden, waarin de cliënt gevraagd wordt om een aantal
klachtgerichte vragen te beantwoorden. Deze vragenlijst heeft twee voordelen. Het eerste voordeel
is dat er al voor het eerste intakegesprek informatie verzameld wordt, die gebruikt kan worden
tijdens de intake . Het tweede voordeel is dat de cliënt het gevoel krijgt dat er direct op zijn
zorgvraag gereageerd wordt . De cliënt kan op deze manier namelijk al iets met zijn problemen
doen . Verder zijn er extra controlepunten in het proces nodig . Hier zal in paragraaf 6 .3 op ingegaan
worden .

De derde heuristiek is `specialist-generalist' In de huidige situatie houden alle hulpverleners zich
bezig met zowel de entreefase als de behandelfase . Spv-ers houden zich vaak bezig met beide
zorgprogramma's . Door de organisatorische herinrichting van RCO zal dit gaan veranderen . Door het
management is besloten dat er meer specialistisch gewerkt moet gaan worden . Voor het
entreeproces betekent dit dat er een intaketeam gevormd gaat worden . De belangrijkste
competenties voor een intaker staan in bijlage G bij de prestatie-indicator over de competenties
van een intaker. Het voordeel van meer specialistisch gaan werken is dat de hulpverlener sneller
routines opbouwt en over meer specifieke kennis beschikt . Dit heeft als resultaat dat de
hulpverlener sneller werkt en een betere kwaliteit kan leveren (Reijers, 2002) . Het nadeel van
specialistisch werken is dat een specialist minder flexibel is dan een generalist .
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De vierde heuristiek is `betrokken aantallen' (Reijers, 2002) . Het intaketeam zal een klein team

gaan worden . Een kleiner team heeft als voordeel dat er minder tijd voor coërdinatie nodig is en
dat de kans op coërdinatieproblemen kleiner is . Bij het MDIO zullen de eerste intaker, de tweede
intaker en een GZ psycholoog aanwezig zijn . Op deze manier heb je de specialistische kennis die je
nodig hebt bijeen, maar wordt er niet meer capaciteit gebruikt dan nodig . In de huidige situatie zijn

er veel meer hulpverleners aanwezig bij een MDIO .

Bovenstaande veranderingen hebben invloed op de tijd dat de hulpverleners en het PCP bezig zijn
met de entreefase voor een cliënt . In Tabel 11 staat de verwachte benodigde tijd voor de
hulpverleners voor de nieuwe situatie .

Ve~riphting ~wie? Gemiddelde ti dsfiest~ling ~~ Verandering
1e intake SPV-er of Voorbereiding: 5 minuten -min 25 minuten

psycholoog F-t-f contact: 1 uur -minder variatie
Verslag: 1 uur -minder variatie
Telefonisch contact: 15 minuten -min 15 minuten

2e intake Psychiater Voorbereiding: 15 minuten
F-t-f contact : 45 minuten -min 15 minuten
Verslag/Brief (inspreken) : 15 minuten
Contact verwijzer/apotheek/ . . : 15 minuten

MDIO Multidisciplinaire 15 minuten per cliënt
team De derde hulpverlener (niet intaker) zal

daarnaast ook nog 10 minuten leestijd nodig
hebben om het verslag van de eerste intaker
te lezen .

Adviesgesprek 1e intaker F-t-f: half uur
Laatste verslaglegging, definitief
behandelplan, overdracht naar
behandelteam : 15 minuten

Tabel 11 : Verwachte benodigde tijd voor entreefases

De bedoeling is dat er meer cliënten op kantoor gezien gaan worden . Het uitgangspunt wordt dat
cliënten naar kantoor komen, behalve wanneer er redenen zijn waarom dat niet wenselijk of
mogelijk is. Dat is voor de eerste intaker het omgekeerde van de huidige situatie . Hieronder staan
de drie opties en een schatting van de programmaleider van het percentage cliënten dat op deze
manier gezien kan worden .

• Gesprek eerste intaker op kantoor en gesprek tweede intaker op kantoor : 45-50%
• Gesprek eerste intaker in de thuissituatie en gesprek tweede intaker op kantoor : 30-40%
• Gesprek eerste intaker in de thuissituatie en gesprek tweede intaker in de thuissituatie : 15%

6.2.1.3 Aantal intakes
In 2006 hebben zich gemiddeld 47 cliënten per maand aangemeld en in de eerste zes maanden van
2007 43 cliënten per maand . Niet bij alle cliënten leidt aanmelden ook tot het doorlopen van de
entreefase. In 2006 werd gemiddeld 24% van de cliënten niet gezien in de entreefase .

5 De schattingen voor de benodigde tijd voor hulpverleners per cliënt zijn gemaakt met behulp van het expertteam en de
programmalijn .
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Voor het ontwerp wordt uitgegaan van 45 aanmeldingen per maand . Dit is iets hoger dan het
gemiddelde dat tot nu toe in 2007 gehaald is, maar in lijn met de verwachte groei van het aantal
aanmeldingen. Dit betekent dat er ongeveer 34 cliënten per maand de entreefase zullen doorlopen .
Dit is ongeveer acht cliënten per week . Bij het berekenen van de totale benodigde capaciteit moet
rekening gehouden worden met het feit dat het aantal aanmeldingen per week behoorlijk varieert,
dat de tijden in Tabel 11 schattingen zijn en dat een aantal van deze tijden afhankelijk is van de
cliënt. Daarnaast is bij het berekenen van het gemiddeld aantal cliënten per week er van uitgegaan
dat er ook 52 weken per jaar acht intakes worden gedaan . In de praktijk zal dit niet zo zijn, in
verband met feestdagen en vakanties . Daarom wordt het geroosterde aantal intakes per week ruim
genomen en geschat op tien eerste intakes per week . Door ruim te schatten is er ook ruimte om
variatie in het aantal aanmeldingen en uitzonderingen op te vangen .
Omdat het aantal aanmeldingen varieert, is ook naar het aanmeldpatroon gekeken . Uit de data van
2006 bleek dat een piek in het aantal aanmeldingen bijna nooit langer dan twee weken duurt en dat
de weken daarna relatief weinig aanmeldingen zijn . Hierdoor kan een piek in het aantal
aanmeldingen meestal in de weken erna opgevangen worden, omdat er dan minder capaciteit nodig
is voor de nieuwe aanmeldingen .

Behalve het aantal cliënten dat de basisdiagnostiek doorloopt, moet er ook gekeken worden naar
het aantal cliënten waarbij aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd . Op basis van data van de
laatste vier maanden van 2006 blijkt dat dit gemiddeld zes cliënten per maand zijn voor het
psychodiagnostisch onderzoek. Dit aantal is gevalideerd met de psychodiagnostisch medewerker .
Voor het geriatrisch onderzoek zijn geen getallen bekend . Dit onderzoek wordt maar weinig
uitgevoerd .

Daarnaast zijn er ook cliënten die niet het routineproces volgen . Ook met deze cliënten zal rekening
gehouden moeten worden . Zo zijn er cliënten die niet genoeg hebben aan één contact met de
eerste intaker en één contact met de tweede intaker . Een groot deel van deze cliënten zullen
bemoeizorg cliënten zijn . Dit zijn cliënten die zorg afhouden . Wanneer tijdens de intake blijkt dat
het om deze cliënten gaat, zal niet tijdens het entreeproces, zoals nu gewoonlijk is, maar tijdens
de volgende fase verder onderzocht worden wat de meest geschikte aanpak is . Dit vergroot de
voorspelbaarheid van de entreefase . De groep die overblijft, is waarschijnlijk heel klein .
Verder zijn er cliënten die binnen het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen door de eerste intaker
zijn gezien, maar bij het zorgprogramma Ouderen blijken te horen . Deze cliënten zullen nog wel
door de tweede intaker binnen het programma Ouderen gezien moeten worden . Ook zijn er cliënten
die door de eerste intaker binnen het programma Ouderen worden gezien, maar bij het
zorgprogramma Cognitieve Stoornissen horen en daarom na de eerste intake uitstromen . Ook deze
groepen cliënten zijn waarschijnlijk vrij klein .

Daarnaast zal er ook rekening gehouden moeten worden met het feit dat cliënten niet naar hun
afspraak komen, de zogenoemde no-shows . Hoe vaak dit voor komt, is onbekend . Dit zal gemeten
moeten gaan worden, zodat hier rekening mee gehouden kan gaan worden .

Bovenstaande getallen zijn schattingen/benaderingen . Verder is alleen gekeken naar de
gemiddelden, terwijl de variatie ook een belangrijke rol kan spelen . De consequentie hiervan is dat
bij de implementatie kan blijken dat de getallen niet kloppen en dat het ontwerp aangepast moet
worden. Verder is de kans redelijk groot is dat er in het begin over- of ondercapaciteit is . Het kan

TU/e 37



Hoofdstuk 6 Ontwerp voor capaciteitsbeheersinQ M
ook betekenen dat het rooster dat in de volgende paragraaf gepresenteerd wordt niet goed werkt,
omdat de tijden die gereserveerd zijn voor de verschillende activiteiten niet kloppen .
Het is daarom heel belangrijk om bij de implementatie van het ontwerp te monitoren waar er
verschillen zitten tussen de schattingen en de werkelijkheid . Dit ontwerp kan dan ook niet als
blauwdruk gezien worden, maar als eerste aanzet om met de intaketeams te gaan werken . Op basis
van ervaring zal het ontwerp verbeterd moeten worden . Wanneer blijkt dat er veel cliënten zijn die
een andere route dan het routineproces doorlopen, kan het zijn dat routineprocessen niet goed
toepasbaar zijn op de situatie bij RCO ambulant .

Het vergelijken van de benodigde tijd aan intakers in de nieuwe situatie met de cijfers uit het
verleden is lastig, omdat de indirecte tijd die in 2006 geregistreerd is, niet toe te wijzen is aan de
entreefase of de behandelfase . Hier zal dan ook niet diep op ingegaan worden . Als je aanneemt dat
de verhoudingen binnen de indirecte tijd ongeveer gelijk zijn aan de verhoudingen bij de directe
tijd, dan blijkt dat de benodigde tijd voor de eerste intakers ongeveer gelijk is aan de tijd die
geregistreerd is voor de intake door spv-ers in 2006 . Wanneer je naar de tweede intakers kijkt dan
blijkt dat er ongeveer 40% meer psychiatertijd nodig is . Dit is niet verwonderlijk aangezien in 2006
nog niet de helft van de cliënten door de psychiater is gezien in de entreefase . Echter, in 2006 is er
ook tijd voor de entreefase door sociaal geriaters geregistreerd . Bij elkaar komt deze tijd wel
ongeveer overeen met de benodigde tijd in de nieuwe situatie .

6 .2.2 Capaciteitsroostering

Het toewijzen van capaciteit kan op verschillende manieren . Omdat de capaciteit aan hulpverleners
schaarser is dan de tijd aan secretariële ondersteuning, bestaat de wens om het PCP de afspraken
te laten plannen. In de huidige situatie plannen de spv-ers hun eigen afspraken . De meest
overzichtelijke manier om dit te doen is door vaste dagen of dagdelen te plannen, die de intakers
vrij moeten houden. Vervolgens kan het PCP afspraken plannen voor de intakers . Om het plannen
voor het PCP te vergemakkelijken zijn roosters gemaakt . Door gebruik te maken van roosters kan
rekening gehouden worden met afhankelijkheden tussen afspraken . De manier waarop
capaciteitsroostering kan plaatsvinden, wordt hieronder uitgewerkt .

6.2 .2.1 Criteria voor het rooster
Om te komen tot een rooster zijn criteria opgesteld waar het rooster zoveel mogelijk aan moet
voldoen. Het eerste criterium is de tijdsplanning van het gehele entreeproces . Niet de losse
afspraken, maar het proces moet worden gepland . Voor de planning van de eerste en tweede intake
zijn twee opties onderzocht . De eerste optie is om het hete entreeproces op één dag plaats te laten
vinden. De tweede optie is om de tweede intake ongeveer een week na de eerste intake te plannen .
De twee opties zijn besproken met het expertteam en het management. Er is gekozen voor de
tweede optie . De redenen hiervoor zijn :

• Alle contacten op één dag is vermoeiend voor de cliënt en soms vanwege beperkingen ook
niet haalbaar .

• Niet alle informatie is na de eerste intake beschikbaar. Deze informatie kan uitgezocht
worden, wanneer er een week tussen beide afspraken zit .

• De cliënt heeft tussen de twee afspraken tijd om het gesprek te laten bezinken .
• De cliënt wordt op twee momenten gezien . Dit geeft een beter beeld van de cliënt .
• De tweede intaker kan doorvragen op basis van het verslag van de eerste intaker . Doordat

er een week tijd tussen beide gesprekken zit, is er tijd om dit verslag te schrijven .
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• Het MDIO werkt beter, omdat de aanwezigen het verslag hebben kunnen lezen .

Hierbij is het belangrijk voor veel hulpverleners dat er niet veel meer dan een week tussen de
eerste en tweede intake zit.

Bij deze optie kan het MDIO en adviesgesprek op dezelfde dag als de tweede intake gehouden
worden, maar er kan ook voor gekozen worden om de cliënt een extra keer terug te laten komen
voor het adviesgesprek . Voor het expertteam heeft het de voorkeur om de tweede intake, het MDIO
en het adviesgesprek op dezelfde dag te houden . De cliënt hoeft dan niet een extra keer terug te
komen en weet direct waar hij aan toe is . Voorwaarde hierbij is voor het expertteam wel dat de
cliënt niet te lang hoeft te wachten op het adviesgesprek . Dit is ook alleen mogelijk wanneer de

tweede intake op kantoor is .
Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden om het tweede intakegesprek en het adviesgesprek op
één dag te houden . Wanneer beide gesprekken op één dag gehouden worden, betekent dat dat er of
een MDIO per cliënt gehouden moet worden of één per twee cliënten . Wanneer er een MDIO per
twee cliënten gehouden gaat worden, moet een cliënt één à anderhalf uur moet wachten op het
adviesgesprek. Dit is de tijd die nodig is voor het MDIO voor twee cliënten plus het intakegesprek of
adviesgesprek van de andere cliënt . Wanneer er een MDIO per cliënt wordt gehouden hoeft de cliënt
alleen op zijn eigen MDIO te wachten . Het nadeel van een MDIO per cliënt is dat de GZ psycholoog
rekening moet houden met meer overleggen . Daarnaast is het minder efficiënt omdat je vaker te
maken hebt met de opstarttijd van een overleg . In overleg met het management is besloten dat op
de huidige locatie één à anderhalf uur wachten te lang is, omdat er geen goede faciliteiten zijn om
de cliënten op te vangen . Daarom wordt er gekozen voor een MDIO per cliënt voor de cliënten
waarbij het adviesgesprek direct na de tweede intake wordt gehouden .

Een ander criterium dat meegenomen is, is of er gewerkt gaat worden met vaste intakekoppels of
niet. Het management heeft een voorkeur voor vaste koppels van eerste en tweede intakers . De GZ

psycholoog kan wel voor meerdere teams werken . Dit heeft als voordeel dat de GZ psycholoog ziet
hoe het binnen de verschillende teams gaat en dat de teams van elkaar kunnen leren .

Het laatste criterium is de flexibiliteit van het rooster om zowel cliënten in de thuissituatie te
kunnen zien als op kantoor . Het uitgangspunt wordt dat cliënten naar kantoor komen, behalve
wanneer er redenen zijn waarom dit niet wenselijk of mogelijk is . Het is moeilijk om in te schatten
hoe groot de groep is, die wel een keer in de thuissituatie gezien moet worden . Het rooster moet
flexibel genoeg zijn om op deze onzekerheid in te kunnen spelen .

6.2.2.2 De roosters voor de intakedagen
Er zijn twee roosters gemaakt . Deze zijn te vinden in bijlage L en M . In deze bijlagen ingegaan op
de roosters, op het gebruik van de roosters en op hoe afwijkingen t .o.v. de gemiddelde benodigde

tijd opgevangen kunnen worden .
Bij het eerste rooster vinden beide intakes plaats op kantoor . Het tweede rooster gaat er vanuit dat
de eerste intake in de thuissituatie gehouden wordt en dat de tweede intake of in de thuissituatie
of op kantoor plaatsvindt . Bij het maken van de roosters is uitgegaan van tien cliënten per week,
dat 45 à 50% van de eerste intakes op kantoor zijn en dat 85% van de cliënten voor de tweede intake
naar kantoor komt. Bij de tweede intake komen meer cliënten naar kantoor dan bij de eerste
intake, omdat veel cliënten door de eerste intaker gemotiveerd moeten worden om naar kantoor te
komen. Soms is het ook wenselijk voor het stellen van de diagnose dat één van de intakers de
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van de cliënt heeft gezien . Omdat de capaciteit aan psychiaters de
bottleneckcapaciteit is, is het wenselijker wanneer dit door de eerste intaker wordt gedaan .

Voor vier à vijf cliënten zullen beide intakes op kantoor zijn . Hierbij is de aanname gemaakt dat als
een cliënt voor de eerste intake op kantoor kan komen, dat de cliënt dat ook bij de tweede intake
kan. Op het moment van aanmelden kan voor deze cliënten zowel de eerste intake als de tweede
intake, het MDIO en het adviesgesprek gepland worden . Deze cliënten kunnen qua afspraken strak
ingepland worden, aangezien de intaker op kantoor kan blijven . De eerste intaker heeft gemiddeld
3 uur en 20 minuten per cliënt nodig . Dit betekent dat de eerste intaker twee cliënten kan zien en
administratief afwerken in iets minder dan een dag . De tweede intaker heeft gemiddeld 1 uur en 45
minuten nodig per cliënt . Dat betekent dat de tweede intaker iets minder dan een dag nodig heeft
voor vier cliënten . Bij het eerste rooster uitgegaan van vier cliënten .
Het eerste rooster bestaat uit twee dagen per week . Op dag één werkt alleen de eerste intaker . De
eerste intaker houdt op deze dag alleen eerste intakes . Op dag twee werken zowel de eerste
intaker, de tweede intaker en twee GZ psychologen . Op deze dag worden de cliënten gezien voor de
tweede intake, wordt de cliënt direct besproken in het MDIO en volgt daarna direct het
adviesgesprek . Het rooster voldoet aan alle criteria en staat in bijlage L .

Voor het tweede rooster zijn twee varianten gemaakt. Variant één gaat er vanuit dat zes van de
tien cliënten door de eerste intaker in de thuissituatie gezien worden en dat op het moment van
aanmelden nog niet ingeschat kan worden of het tweede gesprek op kantoor kan . In deze situatie
wordt het adviesgesprek niet op de dag van het tweede intakegesprek gehouden, omdat dat alleen
praktisch is wanneer het tweede intakegesprek op kantoor is . Daarom zit er een week tussen de
eerste en de tweede intake en zit er ook een week tussen de tweede intake en het adviesgesprek .
Het MDIO wordt wel op de dag van de tweede intake gehouden, maar wordt gecombineerd met het
MDIO van de andere cliënten die diezelfde dag door de tweede intaker gezien zijn .

Rooster Intake 1 Intake 2
Locatie- Aantal cliënten Locatie Aantal cliënten ~

Rooster 1 Kantoor 4 Kantoor 4
Rooster 2 variant 1 Thuis 6 Onbekend bij aanmelden 6
Rooster 2 variant 2 Thuis 2 Kantoor 2

Thuis 4 Onbekend bij aanmelden 4

Tabel 12: Aantal cliënten per rooster per week en locatie van het intakegesprek

De tweede variant gaat er vanuit dat voor twee van de zes cliënten wel ingeschat kan worden op
het moment van aanmelden dat het tweede gesprek op kantoor kan plaatsvinden . Bij de twee
cliënten waarvoor dit geldt, zal het MDIO en het adviesgesprek direct na de tweede intake
gehouden worden .
Binnen het tweede rooster kunnen cliënten ook op kantoor gezien worden door de eerste intaker .
Het is makkelijker om op een dag die gereserveerd staat voor bezoeken in de thuissituatie toch
iemand op kantoor te zien, dan andersom .

Voor de cliënten waarbij niet ingeschat kan worden of het tweede intakegesprek op kantoor
gehouden kan worden of niet, kan op het moment van aanmelden alleen het eerste intakegesprek
gepland worden . Na het eerste intakegesprek, is duidelijk of de cliënt voor het tweede gesprek wel
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naar kantoor kan komen. Er kan al wel direct rekening gehouden worden met het feit dat er na de
eerste intake ook een tweede intake en adviesgesprek gehouden moeten worden . Dit kan door tijd
vrij te houden bij de tweede intakers . De daadwerkelijke toewijzing aan de tweede intaker en
planning van de tweede intake en het adviesgesprek kan pas na de eerste intake .

Er is gemiddeld een half uur reistijd nodig wanneer een cliënt in de thuissituatie gezien wordt .
Hierdoor heeft de eerste intaker gemiddeld 3 uur en 50 minuten per cliënt nodig . Dit betekent dat
de intaker gemiddeld twee cliënten per dag kan zien . Omdat in dit rooster de reistijd een
belangrijke rol speelt en de reistijd behoorlijk kan variëren, kan in de praktijk blijken dat er meer
tijd gepland moet worden dan die 3 uur en 50 minuten per cliënt, omdat anders de variatie niet
opgevangen kan worden .

Het intaketeam moet niet te klein zijn, omdat vakanties, vrije dagen en ziekte opgevangen moet
kunnen worden. Daarom is besloten om voor de zes cliënten in dit rooster gebruik te maken van drie
eerste intakers, die allemaal twee cliënten per week toegewezen krijgen. Daarnaast zijn er twee
psychiaters betrokken . Volgens het rooster zijn er twee GZ psychologen betrokken bij dit rooster,
maar het zou ook mogelijk zijn om maar één GZ psycholoog bij de MDIO's te betrekken .
Omdat er op het moment van aanmelden niet ingeschat kan worden waar het tweede intakegesprek
gehouden wordt, kan er in de eerste variant van het rooster niet met vaste intakekoppels gewerkt
worden, maar zullen de drie eerste intakers met beide psychiaters werken. Bij de tweede variant
van het rooster wordt er wel met een vast koppel gewerkt bij de twee cliënten, waarbij van tevoren
bekend is dat het tweede intakegesprek op kantoor is . Bij de andere cliënten is dit niet mogelijk .

De twee varianten van het tweede rooster staan in bijlage M . De eerste variant biedt meer
flexibiliteit en kost minder tijd van de tweede intaker . De tweede variant zorgt er voor dat bij meer
cliënten de hele intake binnen twee weken afgerond is . Dit is vooral positief qua geleverde service
en doorlooptijd .
Voor het tweede rooster is het van groot belang dat er of voor de eerste variant gekozen wordt of
voor de tweede variant. Wanneer de twee varianten door elkaar gebruikt gaan worden, ontstaan er
problemen omdat de doorlooptijd van de twee varianten verschillend is . Je kan dan op het moment

van aanmelden niet meer uit gaan van de standaardtijden tussen twee gesprekken .

6.2.2.3 Aanvullende diagnostiek en afwijkende cliënten
Voor de aanvullende diagnostiek wordt er één keer in de twee weken een apart MDIO gehouden .
Hierin worden drie à vier cliënten per keer besproken . Dit MDIO duurt maximaal een uur, aangezien
er ongeveer een kwartier per cliënt nodig is . Wanneer het aanvullende onderzoek binnen de
entreefase valt, zullen de eerste en tweede intaker aanwezig moeten zijn en de GZ psycholoog of
sociaal geriater die het aanvullend onderzoek uitgevoerd heeft . Wanneer het aanvullend onderzoek
binnen de behandetfase valt, zullen de hulpverleners, die op dat moment aan de cliënt gekoppeld
zijn, bij het MDIO aanwezig moeten zijn . Wie er aanwezig zijn bij een MDIO zal dus verschillen . Het
is belangrijk dat er een voorzitter is die het MDIO leidt en overzicht heeft wie wanneer besproken
wordt. Daarnaast moet deze voorzitter goed materiaal kunnen screenen en interpreteren en moet
daarop goed door kunnen vragen en richting kunnen geven .

Omdat het aantal testen voor het psychodiagnostisch onderzoek per cliënt uiteenloopt, loopt de
benodigde capaciteit per cliënt ook uiteen. Daarom is het niet nuttig om naar gemiddelden te
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kijken of om een rooster voor het psychodiagnostisch onderzoek te maken . Er kan wel rekening mee
gehouden worden met hoeveel tijd er per maand besteed wordt aan psychodiagnostisch onderzoek .
Om daar iets over te zeggen is de geregistreerde tijd in de laatste vier maanden van 2006
onderzocht. Gemiddeld is er 40 uur per maand aan psychodiagnostisch onderzoek geregistreerd . Het
aantal uur per maand liep uiteen van 30 uur tot 60 uur per maand . Deze tijd is verdeeld over
meerdere hulpverleners . Met de benodigde tijd zal rekening gehouden moeten worden in het
takenpakket van de GZ psychologen en de psychodiagnostisch medewerker. Echt tijd vrijhouden is
vrij lastig in verband met de variatie en omdat de benodigde tijd verdeeld is over meerdere
hulpverleners .

Zoals bij het planningsniveau `capaciteitsplanning" (paragraaf 6 .2 .1) al beschreven is, is de groep
cliënten, die niet het routineproces doorloopt, waarschijnlijk vrij klein . De afwijkingen van het
routineproces zullen ook niet ontzettend groot zijn . Hierdoor zal de invloed op de planning
waarschijnlijk ook niet heel groot zijn . Daarom is er voor gekozen om deze cliënten binnen het
gewone rooster te laten vallen en bij te houden hoeveel cliënten dit betreft . Zo kan in de toekomst
wel aparte capaciteit gereserveerd worden als dat wenselijk blijkt te zijn .

6.3 Ontwerp voor besturing

Voor het ontwerp voor de besturing is zowel naar de besturing op het niveau van de individuele
cliënt gekeken als naar de besturing op het niveau van de cliëntgroep .

6.3 .1 Besturing op cliënt-niveau

Het streven is om alle cliënten binnen de treek-normen te zien . De treek-norm tot aan het eerste
intakegesprek is vier weken voor een reguliere aanmelding . Het eerste intakegesprek zou ongeveer
twee weken nadat de cliënt aangemeld is, gehouden kunnen worden . Voor het eerste intakegesprek
moet namelijk al een folder verstuurd zijn en de cliënt moet tijd gehad hebben om de vragenlijst in
te vullen en eventueel op te sturen . Aan de andere kant is er qua tijdsplanning dan ook genoeg
buffer om de variatie in het aantal aanmeldingen op te vangen zonder dat de treek-norm
overschreden wordt. Cliënten met een spoedaanmelding moeten op de eerst mogelijke plek in het
rooster ingepland worden. De eerste intake moet in dit geval binnen twee weken zijn . De treek-
norm voor de indicatiestelling en het adviesgesprek is vier weken . De tweede intake, het MDIO en
het adviesgesprek moeten daarom binnen vier weken na de eerste intake gebeuren . Wanneer de
cliënt het proces volgens het rooster doorloopt, wordt deze treek-norm gehaald .

Bij het inplannen van cliënten in het rooster moet rekening gehouden worden met het feit dat
spoedaanmeldingen meer prioriteit hebben dan reguliere aanmeldingen . Om er voor te zorgen dat
de spoedaanmeldingen nog wel ingepland kunnen worden, zal er ruimte vrijgehouden moeten
worden voor deze cliënten (De Vries en Hiddema, 2001 ; Sermeus en Vanhaecht, 2002) . Volgens de
schatting van de aanmeldcoórdinator gaat het om ongeveer 15 à 20% van de aanmeldingen . Dat
betekent dat er voor twee cliënten tijd vrijgehouden moet worden per week . Hiervoor kan het
beste tijd vrij gehouden worden in het tweede rooster, omdat er dan ruimte is om de cliënt thuis te
zien, wanneer dat nodig is . Wanneer een week van tevoren blijkt dat beide plaatsen die
gereserveerd zijn voor spoedaanmeldingen nog niet ingepland zijn, kan eventueel op één van die
plaatsen een reguliere cliënt ingepland worden . Hier moet natuurlijk wel voorzichtig mee omgegaan
worden, zodat er geen problemen ontstaan als er toch opeens meer spoedaanmeldingen
binnenkomen .
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Verder zijn er criteria nodig op basis waarvan cliënten toegewezen moeten worden aan een rooster
en aan hulpverleners . Cliënten kunnen namelijk niet langer toegewezen worden aan hulpverleners
op basis van de wijk waar de cliënt woont en de hulpverlener werkt, omdat er met een klein
intaketeam gewerkt gaat worden . Voor het toewijzen van cliënten is de volgende beslisboom
gemaakt :

Kan de eerste intake op kantoor gehouden worden?

Is er tijd vrij in rooster 1?

Ja

Plan de 1 e en 2e intake, het
MDIO en adviesgesprek in
in rooster 1

Plan de 1 e en 2e intake, het
MDIO en adviesgesprek in
in rooster 2.

Nee

Plan intake 1 in in rooster 2

Na de eerste intake :

Kan de tweede intake op kantoor
gehouden worden?

Ja

Plan de 2e intake, het MDIO
en adviesgesprek in rooster
2 .

Nee

Plan de 2e intake, het MDIO
en adviesgesprek in rooster
2 . De tweede intaker wordt
de flexibele Intaker .

Figuur 5 : Toewijzen cliënten aan rooster en intakers6

Cliënten die voor de eerste intake naar kantoor kunnen komen, worden zoveel mogelijk toegewezen
aan het eerste rooster. Op deze manier blijven de intakers die flexibel zijn, zo lang mogelijk vrij,
wat de flexibiliteit van het proces bevordert (Van der Aatst en Van Hee, 2002) . Dit geldt ook voor de
toewijzing van de tweede intaker in het tweede rooster . Wijs in dit geval zoveel mogelijk cliënten
toe aan de minst flexibele intaker . Dit is de intaker die zijn intakegesprekken op kantoor houdt . Dit
geldt beide binnen een periode van één à twee weken . Verder is het namelijk zaak om de bezetting
zo hoog mogelijk te houden en daarvoor moeten alle tijdstots zoveel mogelijk gevuld worden .
Bij de cliënten die in de thuissituatie gezien moeten worden, kan het handig zijn om rekening te
houden met waar de cliënt woont, in verband met efficiëntie qua reistijd. Omdat er niet alle weken
tien intakes gehouden worden, moet er ook rekening gehouden worden met hoe de cliënten over de
eerste intakers verdeeld worden, zodat het niet steeds dezelfde intaker is, die geen intakes hoeft
te doen .

Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over hoe lang van tevoren een intaker moet
laten weten dat hij een dag geen intakes kan doen en hoe dat opgelost wordt . Dit om te voorkomen
dat er afspraken geannuleerd moeten worden, omdat er al afspraken ingepland zijn voor die intaker
op die dag. Wanneer een intakedag uitvalt, heeft dat ook invloed op de intaker waar mee samen
gewerkt wordt. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er iemand ziek wordt en dat er daarom een
intakedag dreigt uit te vallen . In beide gevallen kan geprobeerd worden om een andere intaker in te
laten vallen . Hiervoor zou een achterwacht gevormd kunnen worden . Hierbij moet rekening
gehouden worden met het feit dat de eerste en tweede intaker altijd aanwezig moeten zijn bij het
MDIO en dat het adviesgesprek bij voorkeur door de eerste intaker wordt gedaan . Het eerste is
belangrijk omdat de eerste en tweede intaker de cliënt hebben gesproken en hun bevindingen
tijdens het MDIO bespreken . Het tweede is belangrijk, omdat het adviesgesprek het beste door één
van de intakers gedaan kan worden en de tweede intakers de bottleneck capaciteit zijn .

6 Figuur 5 gaat uit van variant één van rooster twee . Het schema voor variant twee staat in bijlage M.
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Ook de voortgang van individuele cliënten moet in de gaten gehouden worden, zodat afwijkingen
ten opzichte van het routineproces opgevangen kunnen worden . In de huidige situatie kan dit
gedaan worden aan de hand van de wachtlijsten die in het Wachtlijst Management Systeem (WMS)
staan . Er zal in de gaten gehouden moeten worden of cliënten niet te lang op een bepaalde
wachtlijst blijven staan . Wanneer een cliënt te lang op een wachtlijst lijkt te staan, zal uitgezocht
moeten worden waarom dit zo is en zal indien nodig actie ondernomen moeten worden . Hier zal
door iemand uit het PCP naar gekeken moeten worden, omdat het PCP verantwoordelijk is voor de
planning van de afspraken en daardoor ook het beste overzicht heeft van de planning . Deze persoon
krijgt hierdoor de rol van casemanager (Reijers, 2002) .

6.3.2 Besturing op cliëntgroep-niveau

Door op cliëntgroep-niveau te sturen moet de situatie voorkomen worden, dat er structureel een
capaciteitstekort of capaciteitsoverschot is . Tijdelijke tekorten of overschotten zijn niet te
voorkomen. Deze zijn nodig om variatie op te vangen . Een structureel capaciteitstekort leidt tot
lange wachttijden, waarbij de wachttijden zullen groeien . Een capaciteitsoverschot leidt tot een
lage bezettingsgraad. Om hier op te kunnen sturen zal er naar de wachttijden en bezettingsgraad
gekeken moeten worden .

De wachttijden moeten vergeleken worden met de treek-normen . Voor de wachttijden op een
bepaald moment kan naar de planning gekeken worden, omdat de planning aangeeft hoe lang de
wachttijden op dat moment zijn . Op het moment van aanmelden wordt een afspraak gepland voor
de eerste intake. Dit kan vergeleken worden met de treek-norm .
Voor de langere termijn kan gebruik gemaakt worden van de gemiddelde wachttijden in het
management informatie systeem . Dit zijn de gemiddelde wachttijden van cliënten die in een
bepaalde maand aan hun behandeling zijn begonnen. Er zit een vertraging in deze meting, omdat
cliënten eerst het hele entreeproces doorlopen hebben voordat ze meegenomen worden in de lijst .
Echter, het gemiddelde zegt niet altijd alles, omdat er een paar cliënten kunnen zijn, die het
gemiddelde omhoog halen. Daarom is het goed om ook naar het percentage cliënten te kijken dat
binnen de treek-norm geholpen wordt . Dit percentage is vooral belangrijk wanneer de gemiddelde
wachttijd hoger is dan de treek-norm . Op deze manier kan er bekeken worden of de hoge
gemiddelde wachttijd door een aantal cliënten wordt veroorzaakt .
Door de variatie in het aantal aanmeldingen per week zal de wachttijd altijd fluctueren . Wanneer
de wachttijd door blijft groeien, wijst dat op een structureel capaciteitstekort . Wanneer er gekeken
wordt naar het aantal aanmeldingen per week in 2006 blijkt dat een piek in het aantal
aanmeldingen meestal niet langer duurde dan twee á drie weken en gevolgd wordt door een periode
met minder aanmeldingen . Er zal pas ingegrepen moeten worden wanneer blijkt dat vier weken lang
het aantal aanmeldingen structureel hoger ligt, dan het aanbod . Er moet niet eerder bijgestuurd
worden, omdat je dan bij gaat sturen op tijdelijke veranderingen en dat werkt alleen maar negatief
op de beheersbaarheid van de capaciteit . De wachttijden zullen door één persoon in het PCP in de
gaten gehouden moeten worden .

Bij het maken van de roosters is uitgegaan van tien cliënten per week . Deze tien cliënten is het
maximale aantal cliënten dat in een week gezien kan worden . Er zullen ook weken zijn waarin
minder cliënten worden gezien . Omdat er afspraken gepland worden voor ongeveer twee weken na
het moment van aanmelden, is van tevoren al duidelijk welke afspraken niet gevuld worden . De tijd
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die niet ingepland wordt, kan door de hulpverleners voor andere zaken gebruikt worden . Er moet
natuurlijk wel tijd vrij gehouden worden voor spoedaanmeldingen .

Er moet onderzocht worden of de tien cliënten per week een goede inschatting zijn . Hiervoor moet
de bezettingsgraad gemonitord worden . Er is uitgegaan van acht aanmeldingen per week en tien
geroosterde gesprekken. Wanneer deze aanname klopt zou de gemiddelde bezettingsgraad 80%
moeten zijn . Ook bij de bezettingsgraad geldt dat er niet te snel ingegrepen moet worden, omdat
anders gestuurd wordt op tijdelijke veranderingen . Dit is niet goed voor de beheersbaarheid . Er
moet ingegrepen worden wanneer de bezettingsgraad van de eerste intakes meer dan vier weken
minder dan 80% is. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met bijvoorbeeld vakanties of
andere bijzonderheden waardoor er tijdelijk minder aanmeldingen zijn .

Wanneer blijkt dat de wachttijden te lang zijn of de bezettingsgraad te laag, zal er ingegrepen
moeten worden . Op de vraag hoe er ingegrepen moet worden is geen eenduidig antwoord . Wanneer
blijkt dat er een structureel capaciteitstekort of capaciteitsoverschot is, zal onderzocht moeten
worden, waar dit door wordt veroorzaakt . Het kan zijn dat het aantal aanmeldingen hoger of lager
is dan verwacht, maar het kan ook zijn dat één van de aannames die bij het maken van het rooster
zijn gemaakt, niet klopt .

De volgende stappen moeten doorlopen worden :
1 . Vergelijken het aantal aanmeldingen met de beschikbare tijd . Hieruit kan blijken dat het

aantal aanmeldingen erg verschilt met het aantal beschikbare plaatsen in het rooster . De
hoeveelheid beschikbare plaatsen kan hier op aangepast worden, rekening houdend met de
variatie in het aantal aanmeldingen .

2. Bekijk de werkelijk beschikbare tijd voor intakes . Hierbij moet gekeken worden naar :
• Aantal intakegesprekken dat vanuit RCO geannuleerd wordt
• Aantal no-shows
• Aantal spoedaanmeldingen per week en de variatie in dit aantal

Het aantal geannuleerde intakegesprekken en de no-show heeft invloed op de beschikbare en
daadwerkelijk gebruikte capaciteit . Wanneer een van beide hoog is, blijft er minder tijd over
waarin daadwerkelijk intakes worden gedaan . Wanneer het aantal spoedaanmeldingen niet
overeenkomt met twee per week, dan wordt er of teveel of te weinig capaciteit vrijgehouden
voor de intake. Dit heeft ook invloed op de beschikbare capaciteit en zal moeten worden
aangepast .
3. Bekijk de aannames die gemaakt zijn wat betreft de benodigde tijd voor verschillende

activiteiten . Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden :
• Is de geplande tijd voor de verschillende activiteiten een goede schatting? Welke

activiteiten variëren erg qua benodigde tijd en hoe groot is die variatie?
• Hoeveel procent van de gesprekken wordt in de thuissituatie gehouden? Hoe sterk

varieert het aantal gesprekken in de thuissituatie per week? Wat zijn de redenen
waarom cliënten in de thuissituatie gezien worden?

Wanneer de geschatte tijden niet overeen komen met de werkelijkheid, erg variëren of
wanneer er meer gesprekken in de thuissituatie gedaan worden dan geschat, zal dit een
negatieve invloed hebben op de werking van de roosters . Wanneer blijkt dat er teveel
gesprekken in de thuissituatie worden gedaan is het belangrijk om te evalueren wat de redenen
zijn om cliënten thuis te zien . Er kunnen dan keuzes gemaakt worden over wat als goede reden
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gezien wordt. Om dit te kunnen doen zal van alle gesprekken die in de thuissituatie gedaan
worden, geregistreerd moeten worden wat de reden is . Wanneer blijkt dat de aannames die
gemaakt zijn niet kloppen, zal het rooster qua tijden voor de verschillende activiteiten
aangepast moeten worden .
4. Bekijk de route die cliënten door het proces doorlopen . Deze route heeft ook invloed op de

bezettingsgraad en de wachttijden . Daarom zal ook hier naar gekeken moeten worden . Om
hier meer inzicht in te krijgen kunnen de volgende vragen gesteld worden .
• Hoeveel cliënten doorlopen een bepaalde route door het routineproces? M .a.w. hoeveel

cliënten doorlopen alleen de basisdiagnostiek en hoeveel cliënten hebben ook
aanvullende diagnostiek nodig?

• Hoeveel cliënten wijken af van het routineproces? Hoe ziet hun proces eruit? Hierbij kan
gedacht worden aan cliënten die niet genoeg hebben aan de twee intakegesprekken,
aan cliënten die wisselen tussen het zorgprogramma Ouderen en Cognitieve Stoornissen
en aan cliënten met een crisisverrichting, die ook voor de intake gezien worden .

Behalve voor het sturen op de capaciteit kunnen bovenstaande punten ook gebruikt worden om het
ontwerp voor de capaciteitsbeheersing te verbeteren . Bij het maken van het huidige ontwerp is
uitgegaan van schattingen en gemiddelden . Dit is in de huidige situatie de beste optie, maar het is
belangrijk om voor de langere termijn te monitoren hoe dingen in de praktijk lopen . Deze
ervaringen kunnen gebruikt worden om het ontwerp te verbeteren . Daarom is het goed om
periodiek, maar in ieder geval een half jaar na de invoering van de roosters een meting te doen .

Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de doelstellingen om te zien of die doelstellingen
gehaald worden en of er op basis daarvan veranderingen aan het ontwerp nodig zijn .

6.4 Conclusie

Het doel van dit hoofdstuk is om te komen tot een ontwerp voor de capaciteitsbeheersing . Bij
beheersen gaat het om plannen en besturen (Bertrand et al . 1998) . Daarom is in dit hoofdstuk een
ontwerp gepresenteerd voor hoe de capaciteit in de entreefase gepland en bestuurd kan worden .

Voor de capaciteitsbeheersing is het belangrijk dat het proces routinematiger gaat verlopen . Een
belangrijke verandering om dit te bereiken, is het plannen van het proces . Het is lastig om in te
schatten hoeveel procent van de cliënten straks nog steeds een afwijkende route doorloopt . Er
wordt verwacht dat dit aantal klein zal zijn, maar dit is op dit moment niet cijfermatig te
onderbouwen . In de praktijk zal moeten blijken hoe groot deze groep is en of het begrip
routineproces een passend begrip is voor de entreefase . Wanneer er meer bekend is over de grote
van deze groep kan er voor gekozen worden om deze cliënten als een aparte groep te behandelen,
zodat de invloed op het verloop van de routineprocessen zo klein mogelijk is .
Dat het PCP de afspraken gaat plannen en dat er gewerkt gaat worden met een intaketeam heeft
niet alleen effect op het proces, maar ook op de hulpverleners . Zij raken hierdoor een stukje
autonomie kwijt. Dit betekent een cultuurverandering en zal daarom weerstand oproepen . Deze
cultuurverandering is nodig voor de professionalisering van de zorg .

Het ontwerp is grotendeels gebaseerd op aannames en schattingen . Dit maakt het ontwerp
kwetsbaar. Het ontwerp is dan ook zeker geen blauwdruk voor hoe er gewerkt moet gaan worden,
maar een stap in de goede richting . In de praktijk moet gemonitord worden of de aannames kloppen
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en op welke punten er aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp . Er zullen zeker aanpassingen nodig
zijn .
Wanneer er naar de tijden voor de verschillende activiteiten gekeken wordt, moet niet alleen naar
gemiddelde waardes gekeken worden, maar ook naar de variatie . Of de voorgestelde roosters
werken is erg afhankelijk van hoe goed de schattingen zijn voor de benodigde tijden en van de
juistheid van de aannames over hoeveel cliënten in de thuissituatie gezien moeten worden . De
variatie in de reistijd kan een belangrijke rol gaan spelen in het tweede rooster .

In de huidige situatie wordt het grootste deel van de eerste intakes in de thuissituatie gedaan . Het
uitgangspunt gaat veranderen naar de situatie waarin de cliënt naar kantoor komt, behalve wanneer
dat niet mogelijk of wenselijk is . Dit vraagt een cultuurverandering, omdat veel hulpverleners nu
nog liever zien dat de eerste intake in de thuissituatie gebeurt . Het is belangrijk dat degene die de
gesprekken gaat plannen cliënten kan overtuigen naar kantoor te komen . Van tevoren moet bepaald
worden wat goede redenen zijn om de cliënt in de thuissituatie te zien, anders blijft de keuze snel
te vrijblijvend .

Het lijkt er op dat de veranderingen niet direct een vermindering van de benodigde capaciteit
zullen betekenen. Er zal juist meer capaciteit aan psychiaters nodig zijn . De verbeteringen zullen
vooral liggen op het gebied van wachttijden, kwaliteit en transparantie . Het ontwerp is een stap in
de goede richting. De resultaten van het ontwerp zullen ook een stap in de goede richting zijn .
Verwacht daarom ook geen spectaculaire verbeteringen .

Dat er veel aannames zijn gemaakt bij het maken van het ontwerp, heeft ook invloed op de
besturing . Wanneer er bijgestuurd wordt, moet er op het juiste gestuurd worden . Door de aannames
is het lastiger om in te schatten wat het gevolg van een handeling is . Daarom is het belangrijk om te
checken of de aannames kloppen, voordat er ingegrepen wordt . Het is ook belangrijk om niet te
snel in te grijpen, anders is de kans groot dat er wordt ingegrepen op tijdelijke fluctuaties en kan
de ingreep het verkeerde resultaat hebben .
Bij het bijsturen moet een afweging gemaakt worden tussen de bezettingsgraad en wachttijden . Je
wil structurele onder- of overcapaciteit voorkomen, maar een bepaalde mate van overcapaciteit is
nodig om de variatie op te kunnen vangen . Het aantal aanmeldingen en de variatie spelen hierbij
een belangrijke rol . Het is belangrijk om hier een goed overzicht van te hebben .

Verder is het belangrijk dat er niet alleen naar het entreeproces gekeken wordt . Het entreeproces
is maar een deelproces en daarom is het heel belangrijk dat er naar de aansluiting met de
behandelfase wordt gekeken . Daarnaast hebben ook de processen binnen het zorgprogramma
Cognitieve Stoornissen invloed op het entreeproces, omdat dezelfde hulpverleners ook in die
processen werken .
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk gaat in op het implementatieplan, de verwachte verbeteringen, de conclusies van dit
rapport en de aanbevelingen met betrekking tot het gedane project . In paragraaf 7.1 staat het
imptementatieplan. Paragraaf 7.2 gaat in op de verwachte verbeteringen . In paragraaf 7 .3 staan de
conclusies en in paragraaf 7 .4 de aanbevelingen .

7.1 Implementatieplan
Het ontwerp dat in hoofdstuk 6 gepresenteerd is, is een stap richting een entreeproces waar binnen
het capaciteitsgebruik beheerst kan worden . Om tot een succesvolle implementatie te komen,
zullen nog een aantal belangrijke stappen gezet moeten worden . In bijlage 0 staat het
implementatieplan. De stappen die gedaan moeten worden zijn verdeeld over drie opeenvolgende
fases: de voorbereidingsfase, de invoeringsfase en de evaluatiefase . Alle drie de fases zijn erg
belangrijk .

Tijdens de voorbereidingsfase zat met een projectgroep gewerkt moeten worden. In deze
projectgroep zullen de toekomstige intakers, het PCP en het management vertegenwoordigd
moeten zijn om er voor te zorgen dat er vanuit de verschillende oogpunten naar de invoering van
het ontwerp wordt gekeken . Het is belangrijk voor het draagvlak van het ontwerp dat daarnaast ook
naar andere medewerkers duidelijk wordt gecommuniceerd over wat er gaat gebeuren . Dit is
belangrijk omdat het ontwerp een manier van werken vraagt waarvoor een cultuurverandering nodig
is. Het ontwerp betekent namelijk een afname van de autonomie van de hulpverleners .

Het is belangrijk om niet te vergeten dat het er behoorlijk veel aannames gemaakt zijn bij het
maken van het ontwerp . Daarom is het heel erg belangrijk dat de invoering van het ontwerp goed
gemonitord wordt en dat onderzocht wordt of het proces ook zo loopt als nu verwacht wordt .
Wanneer dat niet zo blijkt te zijn, zal goed onderzocht moeten worden waarom het anders loopt en
hoe het ontwerp aangepast kan worden. Het is belangrijk dat hier één iemand verantwoordelijk
voor is. Anders is de kans groot dat er niet gemonitord wordt en dat zal naar alle waarschijnlijkheid
tot een mislukking van de implementatie leiden .

7.2 Verwachte verbeteringen

Het doel van dit project is om te komen tot een verbetering van de situatie, zoals deze omschreven
is in de probleemstelling . In deze paragraaf zat ingegaan worden in welke mate het ontwerp ook
een verbetering betekent ten opzichte van de probleemstelling . De probleemstelling is als volgt :

Het Regionaal Centrum Ouderen ambulant heeft weinig inzicht in wat de invloed van de zorgvraag
van een cliënt is op de benodigde capaciteit aan hulpverleners. Hierdoor is het moeilijk om het
gebruik van de capaciteit `hulpverlener' te beheersen .

Tijdens de diagnosefase zijn zeven knelpunten rondom capaciteitsbeheersing gedefinieerd . Voor
deze knelpunten zijn de oorzaken in kaart gebracht en voor deze oorzaken is gezocht naar
oplossingsrichtingen . Tijdens de ontwerpfase is één van deze oplossingsrichtingen uitgewerkt . Om
naar een beheerste situatie te gaan, zullen ook oorzaken van de andere knelpunten aangepakt
moeten worden .
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oplossingsrichting die uitgewerkt is, is het `definiëren van routineprocessen' . Hierbij is de keuze
gemaakt om alleen de entreefase van het zorgprogramma Ouderen mee te nemen in verband met
de beschikbare tijd binnen het project . Het entreeproces is maar een deelproces en daarom zal er
ook naar de andere processen gekeken moet worden en naar de aansluiting met deze processen, om
tot een beheerste situatie te komen . Het is hierbij belangrijk om niet alleen naar het
behandelproces binnen het zorgprogramma Ouderen te kijken, maar om ook de
capaciteitsbeheersing binnen het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen mee te nemen . Dit is
belangrijk omdat de capaciteit zowel voor het zorgprogramma Ouderen en het zorgprogramma
Cognitieve Stoornissen ingezet wordt.
Uit het bovenstaande blijkt dat het gemaakte ontwerp, maar een deel van de totale problematiek
op zal lossen, omdat er alleen naar het routineproces in de entreefase gekeken is .

Om meer inzicht te krijgen in de zorgvraag in de entreefase is het huidige entreeproces in kaart
gebracht in hoofdstuk 5. De zorgvraag genereert het zorgproces en daarom kan meer inzicht
verkregen worden in de zorgvraag door naar het zorgproces te kijken. Op basis van het huidige
routineproces is een ontwerp voor capaciteitsbeheersing gemaakt . Hieronder zal ingegaan worden
op de verbeteringen die verwacht worden. Deze verbeteringen liggen met name op het gebied van
kwaliteit en tijd . Daarnaast gaat het proces als het goed is routinematiger lopen, wat leidt tot meer
transparantie .

Op het gebied van kwaliteit worden de volgende verbeteringen verwacht :
• Meer cliënten worden gezien door twee intakers, doordat het proces wordt gepland en niet

de losse afspraken .
• Meer cliënten worden besproken in het MDIO, doordat het proces wordt gepland en niet de

losse afspraken .
• Het intaketeam wordt een klein team, waardoor de kans op coërdinatieproblemen kleiner

wordt. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden, welke hulpverleners de juiste
competenties hebben en in het team komen .

• Cliënten zijn beter op de hoogte van de procedure, omdat er een folder wordt verstuurd .

Op het gebied van tijd worden de volgende verbeteringen verwacht :
• In de nieuwe situatie worden niet langer de losse activiteiten gepland, maar het proces .

Hierdoor kan er beter gestuurd worden op de treek-normen .
• Wachttijden zijn eerlijker verdeeld over cliënten doordat ze niet meer afhankelijk zijn van

de wijk waar de cliënt woont .
• Het PCP neemt een aantal taken van de eerste intakers over, waardoor er per cliënt minder

tijd nodig is van de eerste intakers .
• Er zullen meer gesprekken op kantoor gehouden worden, waardoor er minder tijd in reistijd

gaat zitten .
• Door de tweede intake veel sneller achter de eerste intake aan te doen, is er minder

veranderd in de situatie van de cliënt en kan de tweede intake in minder tijd .
• Doordat er een folder en vragenlijst opgestuurd worden, wordt de wachttijd van cliënten

gevoelsmatig verkort .

Bij deze verwachte verbeteringen moet wel gemeld worden dat het succes afhankelijk is van de
implementatie en van het monitoren van het proces in de nieuwe situatie . Dit is bij iedere
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implementatie het geval, maar omdat er bij het maken van het ontwerp redelijk wat aannames
gemaakt moesten worden, is het in dit geval nog veel belangrijker . Er zal gekeken moeten worden
of de aannames kloppen en indien nodig zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan het
ontwerp. Wanneer dit niet gebeurd, is de kans op een succesvolle implementatie erg klein .

Daarnaast zijn er nog twee punten die het ontwerp kwetsbaar maken. In de nieuwe situatie zullen
de intakers minder vrijheid hebben in wat ze doen, dan in de huidige situatie . Hiervoor is een
cultuurverandering nodig . Daarnaast kan de krapte aan capaciteit die er op het ogenblik binnen RCO
ambulant is, ook problemen op gaan leveren .

7.3 Conclusies

Aan het begin van het afstudeerproject is de doelstelling voor het onderzoek geformuleerd . In deze
paragraaf zal gekeken worden of de doelstelling gehaald is en wat de belangrijkste resultaten van
het onderzoek zijn .

Het doel van dit onderzoek is ten eerste het in kaart brengen van de knelpunten rondom de
beheersbaarheid van de capaciteit aan hulpverleners binnen het Regionaal Centrum Ouderen
ambulant, op basis van een analyse van het zorgproces, en ten tweede het maken van een ontwerp
voor het verbeteren van de beheersbaarheid van deze capaciteit .

Eerst zal ingegaan worden op het eerste deel van de doelstelling en vervolgens op het tweede deel .
Het eerste deel van de doelstelling is het in kaart brengen van de knelpunten op basis van een
analyse van het zorgproces. Uit de analyse van het zorgproces zijn zeven knelpunten naar voren
gekomen. Deze knelpunten zijn :

• Complexe situatie om te beheersen
• Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase
• Moeilijkheden beheersen capaciteit behandelfase
• Behandelfase wordt gestart voordat de entreefase is afgesloten
• Cliënten langer ingeschreven dan nodig
• Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses binnen de DSM IV classificatie
• Geen goede graadmeter voor bezettingsgraad van een hulpverlener

De knelpunten zijn geen losstaande punten, maar hangen met elkaar samen . De bovenste vier
knelpunten hebben te maken met de organisatorisch inrichting van het proces, met de onzekerheid
van processen binnen de psychiatrie en met de schaarste aan capaciteit . De onderste drie
knelpunten hebben vooral te maken met de manier van registreren en evalueren binnen RCO
ambulant .

Het tweede deel van de doelstelling is het maken van een ontwerp ter verbetering van de
beheersbaarheid van de capaciteit aan hulpverleners . Daarom zijn voor de oorzaken van de
gevonden knelpunten optossingsrichtingen gedefinieerd . Er is voor gekozen om de oplossingsrichting
`definiëren van routineprocessen' uit te werken tot een ontwerp, omdat dit de oplossingsrichting is
die de belangrijkste oorzaken aanpakt. Omdat het niet haalbaar was om alle routineprocessen in
kaart te brengen, is er voor gekozen om het routineproces van cliënten in de entreefase te
modelleren en om een ontwerp voor de capaciteitsbeheersing van dit proces te maken .
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Het routineproces bestaat uit basisdiagnostiek en indien nodig aanvullende diagnostiek . Aanvullende
diagnostiek wordt alleen ingezet wanneer er onvoldoende inzicht is in de aanwezigheid of aard van
de psychiatrische problematiek . Voor het routineproces is in kaart gebracht welke activiteiten er
gedaan moeten worden binnen de modulen basisdiagnostiek, psychodiagnostisch onderzoek en
geriatrisch onderzoek .

Voor het entreeproces zijn doelstellingen en prestatie-indicatoren opgesteld . Vervolgens is gemeten
hoe goed het huidige proces voldoet aan de prestatie-indicatoren . Uit deze analyse bleek dat
slechts 39% van de cliënten het routineproces doorloopt, terwijl de streefwaarde 90% is . Dit komt
voor een deel doordat er een beperkte capaciteit aan psychiaters is, maar ook omdat niet het
proces, maar de losse activiteiten gepland worden . Ook de volgende punten scoren lager in de
huidige situatie dan gewenst : het aantal cliënten dat door minimaal twee hulpverleners gezien
wordt, het percentage cliënten dat besproken wordt in het MDIO en de gemiddelde wachttijd . Uit
deze meting blijkt dat het proces veel minder routinematig verloopt dan gewenst . De percentages
zijn ook veel lager dan verwacht werd door hulpverleners en management .

Er is een ontwerp gemaakt voor de planning en voor de besturing van de capaciteit in de
entreefase . Dit ontwerp kan, wanneer het goed geïmplementeerd wordt, een verbetering
betekenen voor de capaciteitsbeheersing. Bij het maken van het ontwerp is ook de stap
meegenomen hoe er meer routinematig gewerkt kan worden .

Voor de planning zijn twee roosters gepresenteerd voor de invulling van de intakedagen . Bij het
eerste rooster wordt de cliënt door zowel de eerste als door de tweede intaker op kantoor gezien .
Het MDIO en adviesgesprek van deze cliënt wordt direct na het tweede intakegesprek gehouden .
Het tweede rooster gaat er vanuit dat het eerste gesprek in de thuissituatie gehouden wordt . Het
tweede gesprek kan zowel op kantoor zijn als in de thuissituatie . Het MDIO wordt op de dag van de
tweede intake gehouden en wordt gecombineerd met het MDIO van andere cliënten . Het
adviesgesprek is een week na het MDIO . Voor de aanvullende diagnostiek zal iedere twee weken een
MDIO van een uur gepland moeten worden .

Voor het ontwerp voor de besturing is zowel naar de besturing op het niveau van de individuele
cliënt gekeken als naar de besturing op het niveau van de cliëntgróep . Op het niveau van de
individuele cliënt gaat het om het inplannen van cliënten en het toewijzen van hulpverleners aan
cliënten . Het besturen van het proces op het niveau van de cliëntgroep moet voorkomen dat er
structureel onder- of overcapaciteit is . Voor het sturen kunnen de wachttijden en de
bezettingsgraad gebruikt worden . Wanneer de wachttijden te lang worden of de bezettingsgraad te
laag, zal er gekeken moeten worden naar het aantal aanmeldingen en zal vastgesteld moeten
worden of de aannames die gemaakt zijn bij het maken van het ontwerp, kloppen . Pas daarna moet
er ingegrepen worden . Wanneer er te snel ingegrepen wordt, loop je de kans dat je stuurt tijdelijke
veranderingen en niet op structurele overschotten of tekorten . Wanneer de aannames niet
gecontroleerd worden, is er een redelijke kans dat je op het verkeerde gaat sturen .

Het gemaakte ontwerp is nog niet implementatie klaar . Hiervoor zullen nog meerdere stappen
uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het heel belangrijk dat tijdens en na het implementeren
van het ontwerp goed gemonitord wordt hoe het proces verloopt. Dit is in dit geval extra belangrijk,
omdat er bij het maken van het ontwerp heel veel aannames gemaakt zijn .
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7.4 Aanbevelingen

In deze paragraaf worden op basis van het onderzoek en van ervaringen die opgedaan zijn tijdens
dit onderzoek aanbevelingen gedaan .

Overige knelpunten
De eerste aanbeveling is om ook de andere knelpunten rondom capaciteitsbeheersing aan te pakken
om tot een beter beheerste situatie te komen . Sommige oorzaken van de knelpunten worden op het
ogenblik al aangepakt of worden dat binnenkort, maar andere oorzaken nog niet . Hierbij blijft het
belangrijk dat er gekeken wordt welke verandering de belangrijkste oorzaken aanpakt en dat er
begonnen wordt met die verandering .
Het kan zijn dat de knelpunten veranderen doordat er meerdere zaken gaan veranderen bij RCO
ambulant. Daarom is het belangrijk dat er gecontroleerd wordt of het knelpunt nog steeds een
knelpunt is . De kans dat het knelpunt verandert, is het grootste bij de knelpunten die te maken
hebben met de organisatorische inrichting van het proces, omdat de meeste veranderingen hier mee
te maken hebben. De manier van registreren en evalueren, zal waarschijnlijk minder beïnvloed
worden door de veranderingen, die er aan komen .

Overige processen
Bij het definiëren van het routineproces is alleen gekeken naar het entreeproces. Om tot een
beheerst proces te komen, zal ook het behandelproces aangepakt moeten worden . Verder is het
belangrijk om ook de aansluiting tussen het entreeproces en het behandelproces te onderzoeken,
omdat er in de nieuwe situatie een ontkoppelpunt ligt tussen de entreefase en de behandelfase .
Deze aansluiting moet opnieuw ingericht moet worden .
Er zal ook gekeken moeten worden naar de processen binnen het zorgprogramma Cognitieve
Stoornissen, omdat dezelfde hulpverleners werken in beide zorgprogramma's . Daardoor hebben de
processen invloed op de beheersbaarheid van de andere processen .

Planningsniveaus
Voor het ontwerp van de planning is een voorspelling gemaakt voor de toekomstige vraag naar
capaciteit in de entreefase en is gekeken hoe de capaciteit verdeeld kan worden in tijdsvakken
binnen een week. Dit waren de twee belangrijkste planningsniveaus binnen dit project . Verder is bij
het ontwerp voor de besturing onderzocht hoe er gestuurd kan worden op individuele
cliëntprocessen en op het niveau van de cliëntgroep binnen de entreefase . Er zijn echter ook
andere planningsniveaus en het is essentieel dat er ook naar deze niveaus gekeken wordt .
Het totale besturingsraamwerk van Vissers (1993) bestaat uit vier niveaus . Capaciteitsplanning,
capaciteitstoewijzing, capaciteitsroostering en capaciteitsbezettingsplanning . Beslissingen op een
bepaald niveau leidt tot randvoorwaarden op een lager niveau . Daarom moet de aansluiting tussen
de niveaus bewaakt worden (Groot, Kremer en Vissers, 1993) .
Op het niveau van capaciteitsplanning is tijdens dit project alleen gekeken naar hoeveel capaciteit
er nodig gaat zijn voor de entreefase . Op dit niveau zal gekeken moeten worden naar de totale
benodigde tijd voor heel RCO ambulant . Bij capaciteitstoewijzing moet vervolgens gekeken worden
hoe deze capaciteit verdeeld moet worden over de twee zorgprogramma's en over de verschillende
deelprocessen .
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Automatisering
De volgende aanbeveling is om te kijken hoe het proces beter ondersteund kan worden door een
informatiesysteem. De inhoudelijke informatie over het zorgproces staat in het elektronisch
patiëntendossier, maar het verloop van het proces wordt amper ondersteund door een systeem . Er
staat wel wat informatie in het management informatie systeem, maar deze informatie is beperkt .

Een informatiesysteem kan zorgen voor terugkoppeling over het proces, omdat het systeem over
allerlei stromen en processen de actuele toestand registreert en onthoudt . Hierdoor kan het
systeem dienstdoen als voortgangssignalering tool (Bertrand et al ., 1998) .

In de situatie bij RCO ambulant zou een informatiesysteem onder andere kunnen helpen bij het
managen van de volgende zaken :

• Het in de gaten houden van individuele casussen en signalering als casussen te lang blijven
hangen in een bepaalde fase .

• Overzicht van waar een cliënt zich in het proces bevindt .
• Overzicht van hoeveel cliënten een bepaalde routing volgen .
• Overzicht van bezettingsgraden en wachttijden
• Overzicht van aantal aanmeldingen, aantal spoed casussen en aantal afspraken in de

thuissituatie .
• Toewijzen van hulpverleners aan cliënten .

Extern
Tijdens dit onderzoek is gekeken naar het zorgproces dat een cliënt doorloopt binnen RCO
ambulant. Het zorgproces van een cliënt is echter vaak groter dan RCO ambulant . Ook voor en na
het zorgproces bij RCO ambulant ontvangt de cliënt vaak zorg . Deze zorg heeft invloed op de
capaciteitsbeheersing binnen RCO ambulant. Waar de cliënt vandaan komt heeft bijvoorbeeld
invloed op de informatie die aangeleverd wordt en wat er nog uitgezocht moet worden over de
cliënt voordat de eerste intake gehouden kan worden . Daarnaast speelt de verwijzer ook een
belangrijke rol in op welk moment een cliënt aangemeld wordt . Als er lang gewacht wordt met
aanmelden kan dat betekenen dat er meer cliënten aangemeld worden als spoedaanmeldingen, dan
nodig zou zijn . Aan de andere kant is het zo dat als er te snel aangemeld wordt bij RCO ambulant,
er meer cliënten aangemeld worden en deze cliënten uit de aanmeldingen gefilterd moeten worden
omdat het geen GGz problematiek is . Bij de uitstroom spelen vooral wachtlijsten een rol . Wanneer
de zorg van een cliënt overgenomen moet worden door een andere instelling en bij deze instelling
zijn er wachtlijsten, dan betekent dat dat de cliënt langer in zorg zat moeten blijven bij RCO
ambulant .

Database Et kwantitatieve onderbouwing
GGzE beschikt over een grote database met informatie, waar in de huidige situatie relatief weinig
mee gedaan wordt. De data in de database wordt door veel medewerkers als onbetrouwbaar gezien .
De data is ook niet helemaal betrouwbaar. Dit geldt met name voor de data van een aantal jaar
geleden . Echter, dit onderzoek heeft laten zien dat ondanks dat de data niet 100% betrouwbaar is,
dat er wel iets mee gedaan kan worden . Mijn aanbeveling is dan ook om vaker te kijken of deze
informatie gebruikt kan worden en op te passen met het gebruiken van de `onbetrouwbaarheid' van
de data als gemakkelijk excuus . Het zou goed zijn om daarnaast te kijken hoe de betrouwbaarheid
van de data verhoogd kan worden en of het systeem aangepast kan worden, zodat het makkelijker
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wordt om data over het proces uit het systeem te halen . Het systeem is nu namelijk locatiegericht
en niet procesgericht .
De data uit het informatiesysteem kan gebruikt worden om beslissingen kwantitatief te
onderbouwen . Dit is iets wat voor mijn gevoel nog vrij weinig gebeurd binnen GGzE . Voor
kwantitatieve onderbouwing is overigens niet altijd informatie uit het informatiesysteem nodig .
Door beslissingen zowel kwalitatief als kwantitatief te onderbouwen wordt de slagingskans van
veranderingen vergroot .

Projecten
Veel beslissingen binnen RCO ambulant lijken vrij ad-hoc gemaakt te worden . Daarnaast is het zo
dat er met veel enthousiasme vaak veel projecten tegelijkertijd aangepakt worden . Hierdoor
worden plannen voor mijn gevoel niet altijd even goed uitgewerkt en geëvalueerd . Hierbij is mijn
aanbeveling: het is beter om minder te doen en dan die dingen goed te doen, dan dat alles
tegelijkertijd aangepakt wordt en dan maar half gebeurd .

Kijk verder dan kwaliteit
De nadruk bij beslissingen die gemaakt worden binnen RCO ambulant ligt duidelijk op het gebied
van kwaliteit. Het is echter heel belangrijk dat er ook naar tijd, flexibiliteit en kosten gekeken
wordt. Goede kwaliteit garandeert het bestaansrecht van de organisatie niet! Hiervoor is het ook
belangrijk dat cliënten op tijd en voor een goede prijs geholpen worden . Deze factoren hoeven
absoluut geen verslechtering van de kwaliteit te betekenen . Het zal alleen wel een vermindering
van de autonomie van de hulpverleners betekenen en hier is een cultuurverandering voor nodig .
Door breder dan kwaliteit te kijken, kan ook voorkomen worden dat een project blijft hangen in
inhoudelijke discussies .

Verhogen kennisniveau logistiek
Om goed te kunnen gaan sturen op processen, zal het kennisniveau op het gebied van logistiek
verhoogd moeten worden . Er kan natuurlijk kennis de organisatie binnen gehaald worden door
studenten projecten uit te laten voeren, maar voor de continuering zullen er ook medewerkers
getraind moeten worden . Bij deze medewerkers kan in eerste instantie aan stafmedewerkers of het
management gedacht worden .
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Verklarende woorden en afkortingenlijst

Ambulant : Een hulpverlener voert individuele of groepsgesprekken bij GGzE of gesprekken bij de
cliënt thuis .

Behandelproces: Het proces dat de cliënt doorloopt vanaf het moment dat het behandelplan
goedgekeurd is tot aan het moment dat de behandeling beëindigd wordt .

Beheersen : Het plannen en besturen van activiteiten .

Besturen: Het geheel van activiteiten die nodig zijn voor het toetsen van de werkelijke resultaten
aan de plannen en doelstellingen .

Bezettingsgraad: Percentage dat aangeeft in hoeverre de capaciteit van iets wordt benut .

Bottleneck capaciteit : De capaciteit die bepaald hoeveel er maximaal geproduceerd kan worden .

Capaciteit : 1 . capaciteitssoorten 2 . de hoeveelheid productiemiddelen dat er van een bepaalde
capaciteitssoort is 3 . verwerkingscapaciteit .

Capaciteitsbeheersing: Capaciteitsbeheersing is het ontwerpen, plannen, implementeren en
controleren van coërdinatiemechanismen tussen patiëntstromen en diagnostische en therapeutische
activiteiten in gezondheidszorgorganisaties met als doel de opbrengst/doorzet te maximaliseren
met de beschikbare capaciteit. Hierbij moeten de verschillende eisen qua leverflexibiliteit,
acceptabele standaarden voor leverbetrouwbaarheid en acceptabele medische uitkomsten
meegenomen worden .

Caseload : Het aantal cliënten dat aan één hulpverlener toegewezen is .

Cliëntgroep: Een homogene groep cliënten .

Crisisaanmelding : Een aanmetding waarbij de cliënt binnen 24 uur moet worden gezien .

DBC: Diagnose Behandel Combinatie

Doelstelling : De gewenste situatie die een organisatie wil bereiken .

Doorlooptijd: De tijd tussen het begin en de voltooiing van een activiteit . In hoofdstuk 3 gaat het
om de tijd die een cliënt in zorg is bij RCO ambulant .

DSM lV classificatie : De vierde versie van het classificatiesysteem voor psychische stoornissen .

Entreeproces : Het proces dat een cliënt doorloopt vanaf het moment dat de cliënt aangemeld wordt
bij RCO ambulant tot aan het moment dat de cliënt instemt met het behandelplan .
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f-t-f: face-to-face

GGzE: Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen

Heuristiek : De wetenschap die langs methodische weg tot vondsten of ontdekkingen leert komt .

Intake : De intake is bedoeld om er achter te komen wat er aan de hand is met de cliënt, waar de
cliënt mee geholpen wil worden, welke diagnose er gesteld kan worden en hoe de behandeling van
de cliënt er het beste uit kan zien .

Intaker : De hulpverleners die de intake uitvoert .

Iteratie : Een activiteit wordt vaker dan één keer uitgevoerd .

Knelpunt : Probleem waar in een gegeven situatie de moeilijkheid zit .

Levertijd: In de situatie bij RCO de tijd tussen de aanmelding en het eerste contact .

MDIO : Multidisciplinaire Intake Overleg

Methodiek: Geheel van de te volgen methoden .

Module : Een module bestaat uit een samenhangende bundeling van activiteiten en kan toepasbaar
zijn voor meerdere doelgroepen .

Nulmeting: Meting van de prestatie-indicatoren, die gedaan wordt voordat het proces veranderd
wordt, zodat er achteraf gemeten kan worden hoe succesvol de verandering was .

Ontkoppelpunt : Een punt in het proces waar de verrichtingen ervoor en erna losgekoppeld worden
door een wachtlijst of een productieve wachttijd .

Ordersturing : Het sturen van een order. In de situatie bij RCO ambulant : het sturen van een
individuele cliënt .

Parallel : Activiteiten worden tegelijkertijd uitgevoerd of het maakt het niet uit welke activiteit
eerst wordt uitgevoerd .

PCP: Programma Codrdinatie Punt . Het PCP wordt bemand door de aanmeldfunctionaris, de
programmacoërdinator Cognitieve Stoornissen, de programmacoárdinator Ouderen en het
secretariaat van RCO .

PDM: Psychodiagnostisch medewerker

Plannen : Het systematisch voorbereiden van later uit te voeren activiteiten met het oog op te
bereiken doelstellingen .
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Prestatie-indicator : De kwantitatieve formulering van een succesfactor .

Prestatiemeetsysteem : Een systeem dat meet hoe goed het proces presteert .

Productiebeheersing : Beheersing van de beschikbaarheid en inzet van capaciteit .

Randvoorwaarde : Bijkomstige voorwaarde die echter wel noodzakelijk is voor het te bereiken doel .

RCO: Regionaal Centrum Ouderen .

Regelgrens : De waarde waarbij bijgestuurd moet gaan worden .

Selectie : Hierbij is er een keuze tussen twee of meer activiteiten die uitgevoerd kunnen worden .

Sequentieel: Activiteiten worden na elkaar uitgevoerd .

Spoedaanmelding: Een aanmelding waarbij de cliënt binnen 2 weken moet worden gezien .

Spv-er : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Standaarddeviatie : [statistiek] Maat voor de variatie tussen de waarnemingen, resp . de
betrouwbaarheid van met statistische methoden verkregen getallen => standaardafwijking

Succesfactor : Een kwalitatieve omschrijving van een variabele waarin de organisatie succesvol moet
zijn om de gestelde doelstelling te kunnen halen .

Systeem : De omgeving van de cliënt . Het kan hierbij gaan om familie, buren of kennissen, maar ook
om hulpverleners .

Systeemtherapeut : Een hulpverlener, die gespecialiseerd is in methodieken rondom het begeleiden
en behandelen van gezinnen of stellen met psychosociale moeilijkheden .

Treek-norm : Streefnormen die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn opgesteld voor
wachttijden in de zorg .

Valideren : De geldigheid, validiteit beoordelen van (een toets, procedure enz .)

Variatie : [statistiek] De mate waarin de waarden afwijken van het gemiddelde .

Verifiëren : De echtheid of juistheid onderzoeken of vaststellen .

Workflow: Een proces dat services of informatie levert .

Zorgproces : Het zorgproces kan, vanuit de cliënt gezien, omschreven worden als een opeenvolging
van zorgverlenende activiteiten .
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BiHagen GGzE 

Bijlage A: Organisatiestructuur 
In deze bijlage staan het organogram van GGzE en het organogram van zorggroep 1 'Acute en 

Kortdurende Hulp'. 

Figuur 6: Organogram GGzE 
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Bijlagen

Bijlage B: Analyse zorgproces
In deze bijlage staan een schematische weergave van het zorgproces, een tabel met het aantal
aangemelde cliënten per jaar, een aantal kengetallen over deze aanmeldingen, een tabel met de
doorlooptijden van cliënten, een figuur waarin zowel het aantal aanmeldingen als afgesloten
casussen staan en een overzicht van de psychiatrische problematiek binnen caseload RCO ambulant.
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Figuur 8 : Zorgproces RCO ambulant

Jaar , ,
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (t/m 01-04)

Aantal
253
369
462
509
566
143 prognose : 572

Zargverlening en
vocrtg%ng%
óeweláng

rintllca9e è
eveluetle

Tabel 13: aantal aangemelde cliënten per jaar

Specifieke
inmcetlestelung

i
Behandelplan
aperellen en
vestatellen

4
Werlq9an

opstallen an
vastelellen

N

Matching

TenrgverMlzen
ne%rverMjzer -

Specifieke
indicetleslelling

i
Behendeplen
opstellen en
veststellen

i
Werkplan

opstellen en
vsslsrellen

RenMaorwaartlen
reellseren

Rand-aarden
reellseren

CotkAlnetle
regelen

Cobrtllnege
regelen

Zargvertening en
voatSang%
bewalUng

Aísluiren

i

Tengkappell
venNJzer

Rapportage

62



Biilagen 

aanmeldingen per week aanmeldingen per maand 

gemiddetd aantat aanmetdingen 10,9 43, 1 

standaarddeviatie 4,5 9 

minimaat aantat aanmetdingen 3 29 

maximaat aantat aanmetdingen 24 66 

Tabet 14: Kengetallen aantat aanmetdingen 

begin januari 2002 - begin januari 2005 -

Doortooptij:d tn jaren eind maart 2007 eind maart 2007 

Frectuentie Cumutatief % Frectuentie Cumulatief % 

tot 1 jaar 965 52,59% 602 58,05% 

1 tot 2 jaar 380 73,30% 218 79,07% 

2 tot 3 jaar 143 81,09% 72 86,02% 

3 tot 4 jaar 111 87,'14% 39 89,78% 

4 tot 5 jaar 75 91,23% 22 91,90% 

5 tot 6 jaar 55 94,22% 18 93,64% 

6 tot 7 jaar 49 96,89% 23 95,85% 

7 tot 8 jaar 31 98,58% 23 98,07% 

8 tot 9 jaar 13 99,29% 11 99,13% 

Meer dan 9 jaar 13 100,00% 9 100,00% 

Tabet 15: doortooptijd clienten 

aanmelden·afsluiten 

120 ·----· ------ ---·--- --- ---- - ·-·-------· 

Figuur 9: aantat aanmetdingen en afgestoten van casussen 
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Angst- en stemmingsstoornissen 389
Aanpassingsstoornis (verschillende
varianten samen)

68

Angststoornis NAO 8
Agorafobie zonder paniekstoornis in de
voorgeschiedenis

1

Bipolaire I stoornis 38

Bipolaire II stoornis 2
Bipolaire stoornis NOA 8
Depressieve stoornis (verschillende
varianten samen)

207

Dissociatieve stoornis NAO 1

Dysthyme stoornis 26

Gegeneraliseerde angststoornis 4

Obsessieve-compulsieve stoornis 5

Paniekstoornis met agorafobie 6

Paniekstoornis zonder agorafobie 4

Post-traumatische stressstoornis 7

Sociale fobie 1
Stemmingsstoornissen 3

Persoonlijkheidsstoornissen 62

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 3
Borderline persoonlijkheidsstoornis 6

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 3

Obsessieve-compulsieve
persoonlijkheidsstoornis

3

Narcistische persoonlijkheidsstoornis 3

Antisociale persoonlijkheidsstoornis 1

Persoonlijkheidsstoornis NAO 39
Schizoide persoonlijkheidsstoornis 1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 1
Theatrale persoonlijkheidsstoornis 2

stoornis 73

Psychotische stoornis NAO 16

Schizoaffectieve stoornis 11

Schizofrenie 28

Waanstoornis 16

Kortdurende psychotische stoornis 2

Overige complexe problematiek 65

Aanpassingsstoornis: met een stoornis
in het gedrag

1

Afhankelijkheid van Sed, hypn. of
anxiolyticum

1

Alcohotafhankelijkheid 9
Autistische stoornis 2

Conversie stoornis 2
Eetstoornis 1

Gedragsstoornis 1
Hypochondrie 5

Kleptomanie 1
Levensfase probleem 4

Misbruik van alcohol 2
Partner-relatieprobleem 8
Persisterende dementie door alcohol 3
Pijnstoornis 2
Relatieprobleem NAO 2

Relatieproblemen gebonden aan
psychische stoornis of som . aandoening

2

Rouwreactie 7
Slaapstoornis 2
Somatisatiestoornis 1

Stoornis in de impulsbeheersing 1
Zwakzinnigheid 1
Zwakbegaafdheid / zwakzinnigheid 4
Lichte zwakzinnigheid 1

Persisterende amnestische stoornis
door alcohol

1

Somatische stoornis 1

Tabel 16 : Psychiatrische problematiek binnen caseload RCO ambulant, programma Ouderen op 12
april 2007
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Bijlage C: Knelpunten
In deze bijlage staan de gevonden knelpunten schematisch weergegeven .
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Figuur 10 : Knelpunten beheersbaarheid capaciteit en bijhorende oorzaken
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Bijlage D : Productiesituatie
In deze bijlage staat de productiesituatie binnen RCO ambulant beschreven .

GGzE

Om een herontwerp te kunnen maken ter verbetering van de knelpunten rondom de
beheersbaarheid van de capaciteit binnen RCO ambulant is het belangrijk om de te veranderen
situatie (productiesituatie) te beschrijven . Bertrand, Wortmann en Wijngaard (1998) hebben drie
karakteristieken benoemd waarmee de te beheersen productiesituatie beschreven kan worden . Dit
zijn complexiteit, onzekerheid en flexibiliteit .

De complexiteit van de situatie is o.a. afhankelijk van de variëteit in klanten, producten, in routing,
in bewerkingen en benodigde capaciteit (Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998) . De situatie bij
RCO ambulant is als complex te benoemen . Er is een behoorlijke variëteit aan cliënten met
verschillende hoofddiagnoses en bijdiagnoses . Daarnaast zijn er veel cliëntvariabeten, zoals co-
morbiditeit en somatische problematiek, die de zorgvraag beïnvloeden . Deze cliënten hebben niet

allemaal dezelfde hulp nodig . Daarbij zijn de routing en de bewerkingen afhankelijk van zowel de
cliënt als van de hulpverlener die zorg aanbiedt. In de huidige situatie bij RCO ambulant vinden de
hulpverleners het erg belangrijk om zorg op maat te leveren . Daarnaast is de routing ook niet altijd
van tevoren vast te leggen, doordat het ziektebeeld van de cliënt plotseling kan veranderen of in
het begin niet helemaal duidelijk is . Dit resulteert er in dat cliënten met dezelfde
diagnose/medische conditie toch verschillende zorgprocessen doorlopen (Joosten, Bongers en
Meijboom, in press) . Ook het systeem van een cliënt speelt een belangrijke rot in de
Ouderenpsychiatrie . Het systeem zijn bijvoorbeeld familieleden en buren, de mensen om de cliënt
heen, maar ook het professionele systeem, zoals bijvoorbeeld het verzorgingshuis . Ook deze mensen

worden bij de zorg betrokken . Dit maakt de zorg complexer .

Bij onzekerheid gaat het zowel om onzekerheid aan de vraagkant als aan de aanbodkant . Vraag is
onzeker als deze dynamisch is en moeilijk voorspelbaar (Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998) .
Aan de vraagkant is bij RCO ambulant sprake van een behoorlijke onzekerheid, omdat deze zowel
dynamisch als onzeker is . Zeker als je kijkt naar het gemiddeld aantal cliënten dat per week
aangemeld wordt en de variatie daarop . Daarnaast is bij de aanmeldingen nog niet bekend wat de
daadwerkelijke zorgvraag van de cliënt zal zijn . Een cliënt heeft daarnaast ook zelf invloed op hoe

het zorgproces loopt . Er is ook onzekerheid aan de aanbodkant . Deze onzekerheid bestaat o.a .
doordat de hulpverlener een zo passend mogelijk zorgaanbod wit bieden, door de professionele
deskundigheid van de hulpverlener en door de autonomie die de hulpverlener heeft om zelf keuzes
te maken. Hierdoor wordt je als cliënt erg afhankelijk van wie je als hulpverlener krijgt . Een gevolg
hiervan is variatie in de productie die ze leveren, wat vervolgens onzekerheid oplevert aan de
aanbodkant. Een ander punt wat de aanbodkant onzeker maakt is dat cliënten thuis bezocht

worden. Hierdoor moet de hulpverlener naar de cliënt toe reizen . Er zijn veel factoren die de tijd
dat hier in gaat zitten beïnvloeden en bijdragen in de onzekerheid hierin .

Omdat de situatie bij RCO ambulant te omschrijven is als een complexe situatie met een
behoorlijke onzekerheid is er flexibiliteit nodig om dit op te kunnen vangen . Tijdens het
cliëntproces in de diagnosefase is het belangrijk om de treek-normen te halen . Deze treek-normen
geven wel een mate van flexibiliteit en maken het mogelijk om variatie in vraag tussen weken
(deels) op te vangen . De treek-normen voor het intakegedeelte zijn als volgt :
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(1) de periode tussen de aanmelding en het 1e intakegesprek. Norm : binnen 4 weken, 80% binnen 3
weken.
(2) de periode van de intake . Deze periode eindigt als de indicatie is gesteld en de behandeling kan
gaan starten. Norm: binnen 4 weken, 80% binnen 3 weken .
(3) de periode tussen het einde intake en start behandeling . Norm: behandeling ambulant: 6 weken,
80% binnen 4 weken. (website GGZ beleid)

Daarnaast zijn de SPV-ers in de huidige situatie generalistisch opgeleid, waardoor ze flexibel ingezet
kunnen worden . De wijkgebonden structuur heeft een negatieve invloed op de flexibiliteit van RCO
ambulant, omdat de SPV-er niet daar ingezet kan worden waar de meeste capaciteit nodig is .
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Bijlage E: Oplossingsrichtingen
Deze bijlage gaat in op de oplossingsrichtingen zoals deze geformuleerd zijn tijdens de

diagnosefase .

Knelpunt 1 : Complexe situatie om te beheersen
Oorzaak 1 .1 . Het totale zorgproces (entree + behandeling) dat een cliënt zal doorlopen is niet in te
schatten op het moment van aanmelden .
Oplossingsrichting 1 . 1. Aangezien er nog geen diagnose is gesteld op het moment dat een cliënt
aangemeld wordt, kan dit ook niet . Op het moment van aanmelden is het mogelijk om iets te
zeggen over de entreefase, maar kan er nog weinig gezegd worden over de behandelfase . Deze
oorzaak is daardoor niet te voorkomen en zal als randvoorwaarde bij een herontwerp moeten

worden gebruikt .

Oorzaak 1 .2. Het toewijzen van cliënten op basis van de wijkgebonden structuur is niet flexibel

Oplossingsrichting 1 .2 . De situatie binnen RCO ambulant is aan het begin van dit hoofdstuk
beschreven als een situatie die gekarakteriseerd kan worden als complex en met een behoorlijke
onzekerheid . Volgens Bertrand, Wortmann en Wijngaard (1998) is de manier om hier mee om te

gaan flexibiliteit . Daarom zal er een flexibelere structuur moeten komen voor het toewijzen van

cliënten .
Hierbij zijn meerdere mogelijkheden . Eén optie is het aanpassen van de huidige wijkstructuur
waardoor deze flexibeler wordt . Hierbij kan gedacht worden aan grotere wijken met meerdere
hulpverleners in één wijk, waar binnen variatie makkelijker opgevangen kan worden . Om een deel
van de voordelen van de wijkgebonden structuur te behouden is het misschien een mogelijkheid om
aandachtsgebieden te creëren voor het onderhouden van contacten met o .a . huisartsen, politie en

andere instanties binnen een wijk . Maar er kan ook voor een andere structuur gekozen worden, die
niet uit gaat van een wijkstructuur. Bij het kiezen van een structuur moet een afweging gemaakt
worden tussen de flexibiliteit van de structuur en de voordelen van een wijkgebonden hulpverlener .

Oorzaak 1 .3. Er is geen ontkoppetpunt binnen het proces
Oplossingsrichting 1 .3. Vissers en Beech (2005) definiëren het ontkoppelpunt als een punt in het
proces waar de verrichtingen ervoor en erna losgekoppeld worden door een wachtlijst of een

productieve wachttijd . Er zijn meerdere redenen waarom ontkoppelpunten aangebracht worden in

een proces. Volgens Van Merode, Groothuis en Hasman (2004) is het belangrijk om een onderscheid
te maken tussen processen met een verschillend niveau van voorspelbaarheid en onzekerheid . Deze

processen moeten apart beheerst worden . Dit betekent dat er een ontkoppelpunt gecreëerd moet
worden tussen deze twee processen . Verder kan een ontkoppelpunt bijvoorbeeld een wachtlijst
zijn, die er voor zorgt dat er optimaal gebruikt wordt gemaakt van een bottleneck capaciteit .
Daarnaast kan een ontkoppelpunt ook gebruikt worden wanneer de uitkomst van het eerste deel van
een proces erg onzeker is . Door een ontkoppelpunt te creëren kan je voorkomen dat het tweede
gedeelte van het proces beïnvloed wordt door de procesonzekerheid in het eerste gedeelte
(Bertrand, Wortmann en Wijngaard (1998). In de literatuur wordt het punt tussen de diagnosefase
en behandelfase vaak als voorbeeld genoemd waar een ontkoppelpunt ligt .
Er lijkt in het zorgproces bij RCO ambulant ook een logisch ontkoppelpunt te zijn tussen de
entreefase en de behandelfase . In de entreefase is er namelijk veel onzekerheid over hoe het
zorgproces van een cliënt er uit zal zien . Aan het eind van de entreefase wordt een plan opgesteld
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de behandelfase. Aan de hand van dit behandelplan kan iets gezegd worden over hoe het
zorgproces van de cliënt er in de behandelfase uit gaat zien . Hierdoor is de onzekerheid veel lager
in de behandelfase . Daarnaast is er ook een behoorlijke groep cliënten waarbij na de entreefase de
zorg bij RCO ambulant beëindigd wordt . Door de entreefase en behandelfase te ontkoppelen zorg je
er ook voor dat de onzekerheid in de entreefase minder invloed heeft op de behandelfase . Wanneer
er een ontkoppelpunt tussen de entreefase en behandelfase wordt gecreëerd, betekent dit dat
hulpverlener die in de entreefase aan een cliënt is toegewezen niet automatisch meer toegewezen
wordt aan deze cliënt in de behandelfase . Aan het eind van de entreefase zal opnieuw de keuze
gemaakt moeten worden aan welke hulpverlener de cliënt wordt toegewezen . Deze keuze kan
gemaakt worden op basis van hoe hoog de bezettingsgraad van een hulpverlener is, maar
bijvoorbeeld ook op basis van specialistische kennis van een hulpverlener . Er kan hierbij wel
rekening gehouden worden met het feit dat het soms voor de behandeling wenselijk is om dezelfde
hulpverlener aan een cliënt te koppelen in beide fases, maar het is geen automatische keuze meer .

Knelpunt 2 : Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase
Oorzaak 2 . 9 . Het gehele primaire proces wordt als één geheel beheerst (knelpunt 1)
Oplossingsrichting 2 .1 . Zie knelpunt 1 .

Oorzaak 2.2. Veel variatie in het aantal aanmeldingen per dag/week/maand .
Oplossingsrichting 2 .2 . Deze variatie is een externe factor waar weinig invloed op uit te oefenen is
en zal als randvoorwaarde bij een herontwerp moeten worden gebruikt . De invloed die hier wel op
uitgeoefend kan worden is dat het RCO ambulant kan beslissen om cliënten wel of niet aan te
nemen .

Oorzaak 2.3 . Er is geen voorspelsysteem voor het aantal aanmeldingen en de zorgvraag die hier uit
voortkomt tijdens de entreefase.
Oplossingsrichting 2 .3 . Volgens Van Merode, Groothuis en Hasman (2004) is het belang om gebruik
maken van vraagvoorspelling in de situatie waar er onzekerheid is over het aantal cliënten, de
verdeling van de mix van cliënten met verschillende diagnoses en de urgentie van cliënten . Niet alle
onzekerheid kan met behulp van een vraagvoorspelling opgevangen worden, een deel zal
opgevangen moeten worden door middel van operationele planning en van reservecapaciteit . Voor
voorspelling van de vraag bestaan modellen in de literatuur over logistiek . Hierbij kan naar
verschillende dingen gekeken worden . Volgens Silver, Pyke en Peterson (1998) moet er bij een
tijdserie analyse van de vraag naar de volgende dingen gekeken worden : het basisniveau, de trend,
seizoensvariaties, cyclische veranderingen en onregelmatige random veranderingen .
Het maken van een voorspelsysteem voor de hoeveelheid aanmeldingen en de zorgvraag die daaruit
voortvloeit kan dus een positieve invloed hebben op de beheersbaarheid van de capaciteit . Behalve
dit voorspelsysteem moet er ook een structuur ontworpen worden, zodat er ook met deze
voorspellingen gewerkt kan gaan worden . Bij het maken van het voorspelsysteem en de structuur
moet rekening gehouden worden met de variatie van het aantal aanmeldingen, de variatie van het
aantal keer dat een cliënt gezien wordt binnen de entreefase, de verschillende urgenties van de
cliënten en de treek-normen . Ook moet er rekening gehouden worden met het feit dat cliënten
eerst toegewezen worden aan het zorgprogramma Ouderen en vervolgens aan Cognitieve
Stoornissen en vice versa en de manier waarop dit geregistreerd wordt. Door de huidige manier van
administreren kunnen de aanmeldcijfers niet zo maar over genomen worden . Wanneer er een
herontwerp gemaakt wordt, moet de doelstelling van capaciteitsmanagement in gedachten
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gehouden worden . Aan de ene kant moet er voorkomen worden dat capaciteit aan hulpverleners
ongebruikt blijft, aan de andere kant moeten de wachttijd van cliënten geminimaliseerd worden.
Echter niet alleen binnen de entreefase, maar ook tussen de entreefase en de behandelfase, zodat
er geen grote wachttijden ontstaan voor de behandelfase .

Knelpunt 3 : Moeilijkheden beheersen capaciteit behandelfase
Oorzaak 3.1 . Het gehele primaire proces wordt als één geheel beheerst (knelpunt 1)
Oplossingsrichting 3 . 1 . Zie knelpunt 1 .

Oorzaak 3.2 . Veel variatie in doorlooptijd binnen een groep cliënten met zelfde diagnose, geen
standaard zorgpaden gedefinieerd en veel alternatieve zorgpaden in zorgproces
Oplossingsrichting 3 .2 . Volgens Haspeslagh en Delesie (1998) bestaan er in psychiatrische zorg bijna
geen homogene patiëntgroepen met echt homogene zorgpaden . Dit komt doordat veel van de
problemen, verrichtingen en interacties met patiënten subjectief, emotioneel, cultureel en sociaal
gebonden zijn en moeilijk vast te leggen in aantallen . Het zal daarom niet mogelijk zijn om echt
standaardprocessen te definiëren . Er zijn echter wel patronen te herkennen in de zorgpaden die
cliënten doorlopen . Het is daarom wel mogelijk om routineprocessen te definiëren (Lillrank 8t
Liukko, 2004). Binnen routineprocessen kan de variabiliteit nog steeds hoog zijn . Verder is het
belangrijk bij zorgprocessen hoe er om gegaan wordt met variaties . Lin, Chou, Pan, Chen (2001)
noemen vijf oorzaken van variatie : variatie ontstaat door patiënten, hulpverleners, het systeem,
aanmeldingen en ontslag variatie .
Voor RCO kunnen routineprocessen gedefinieerd worden . Hierbij zal van deze processen in kaart
gebracht moeten worden wat de verschillende stappen in het proces zijn, hoe het tijdspad van dit
proces er uit ziet en wat dit betekent voor het capaciteitsgebruik, waarbij onderscheid gemaakt zal
moeten worden tussen de verschillende soorten hulpverleners .

Oorzaak 3.3. Capaciteitsvraag langdurig zorgafhankelijken
Oplossingsrichting 3.3. Bertrand en De Vries (1993) hebben een aantal logistieke grondvormen
beschreven, die kunnen helpen bij het ordenen van cliënten om de complexiteit van de
productiesituatie te reduceren en de bestuurbaarheid te verhogen . Er kunnen meerder grondvormen
tegelijk toegepast worden op een productiesituatie. Eén van die grondvormen maakt een
onderscheid in de verblijfsduur van cliënten .
Het kan dus voordelen hebben voor de beheersbaarheid van de capaciteit om apart te kijken naar
die cliënt die kortdurend in zorg zijn en langdurig zorgafhankelijken . Je zou hiervoor bijvoorbeeld
aparte hulpverleners aan toe kunnen wijzen of tijd kunnen plannen bij de hulpverleners die speciaal
voor deze groep bedoeld is .
Er worden op dit ogenblik plannen gemaakt voor casemanagement . Casemanagement zal zich bezig
gaan houden met een groot deel van de cliënten die langdurig in zorg zijn . De doelgroep kenmerkt
zich door naast problemen op psychiatrisch gebied ook problemen te hebben op levensgebieden,
waarbij het gaat om zaken als gezondheid, zingeving en recreatie . De zorg zal meer gericht zijn op
de levensgebieden dan op het psychiatrisch gebied . Hiervoor zullen rehabilitatietechnieken gebruikt
worden. Omdat een behoorlijk deel van de cliënten die lang in zorg zijn binnen casemanagement
zullen vallen en nog niet bekend is hoeveel cliënten er over blijven die niet binnen
casemanagement vallen, zijn voor dit punt geen verdere oplossingsrichtingen bedacht .
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Oorzaak 3.4. Onbekend hoeveel tijd processtappen kosten
Oplossingsrichting 3.4. Voor iedere processtap kan in kaart gebracht worden uit welke deelstappen
deze stap bestaat . Er kan dan gekeken worden hoeveel tijd iedere deelstap kost . Het zou goed zijn
om hierbij niet alleen naar de gemiddelden te kijken, maar ook naar de statistische verdelingen die
de variabiliteit benaderen. Dit geeft een beter beeld, waarop beter onderbouwde beslissingen
gemaakt kunnen worden (Harper, 2002 ; Van Merode, Groothuis, Hasman, 2004) .

Knelpunt 4: Cliënten langer ingeschreven dan nodig
Oorzaak 4. 1. Cliënten blijven administratief langer ingeschreven dan dat ze daadwerkelijk in zorg
zijn .
Oplossingsrichting 4.1 . Als eerste is het belangrijk om in kaart brengen waarom cliënten langer
ingeschreven blijven staan, dan dat ze daadwerkelijk in zorg zijn bij RCO ambulant . Eén reden is in
ieder geval dat het heel lastig is om iets uit het elektronisch patiëntendossier te halen als een casus
al afgesloten is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een brief die nog gestuurd moet worden .
Oplossingen hiervoor zijn afhankelijk van het mogelijkheden van het (nieuwe) elektronisch
patiëntendossier .

Oorzaak 4.2. Geen goede structuur evaluatie
Oplossingsrichting 4 .2 . Hiervoor kan een evaluatiestructuur ontworpen worden . Daarvoor zal er
eerst in kaart gebracht moeten op welke manieren er nu geëvalueerd wordt en waarom die
manieren wel of niet werken . Daarnaast zijn de behandelplannen ook belangrijk, omdat bij een
evaluatie de afwijkingen van de behandeling t .o.v. het behandelplan belangrijk zijn . Verder is het
belangrijk op basis waarvan hulpverleners besluiten om een casus af te sluiten . Dit is namelijk iets
dat niet (alleen) op de evaluatiemomenten in de teams gebeurd, maar ook tussendoor .
Uit de HKZ audit in mei bleek dat de inbreng in behandelplan en -evaluatie vaak niet te staven is
met wat er in het dossier is opgenomen . Vanuit de programmalijn zijn er nieuwe formats gekomen
voor de behandelplannen en de evaluatie . Bij de invoering van de formats werd duidelijk dat
meerdere hulpverleners het gevoel hebben, dat meer evalueren ook meer benodigde tijd tijdens de
besprekingen betekent en dat die al redelijk vol zitten . Hier zal bij het maken van een nieuwe
evaluatiestructuur zeker gebruik van gemaakt moeten worden .

Knelpunt 5: Slechte registratie DBC's en hoofddiagnoses
Oorzaak 5.1 . Geen duidelijkheid over (belang) registratie
Oplossingsrichting 5.1 . Hierbij is het belangrijk dat er medewerkers komen die goed weten hoe het
zit met de DBC registratie en die kunnen uitleggen wat het belang is van de DBC's en
hoofddiagnoses en hoe de DBC's werken . Hulpverleners kunnen dan naar deze medewerkers toe
stappen als ze vragen hebben . Een andere optie zou een training kunnen zijn voor alle
medewerkers. Er is bij de invoering van de DBC's digitale uitleg en training geweest en er staat een
werkdocument op internet over het gebruik van de DBC's, maar desondanks gebeurd de registratie
nog steeds niet goed. Er moet daarom goed nagedacht worden of een extra training voor iedereen
wel het goede effect zou hebben .

Oorzaak 5.2 . Geen controle op registratie
Oplossingsrichting 5 .2 . Dit probleem kan opgelost worden door een controlemiddel in te voeren .
Controleren of er een DBC registratie is aangemaakt en of er een hoofddiagnose ingevuld is, kan of
door een medewerker gebeuren of door het elektronisch patiëntendossier . De controle door het
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elektronisch patiëntendossier zou de vorm kunnen hebben van een melding als de behandelaar het
dossier opent. In hoeverre dit een optie is voor RCO is afhankelijk van het elektronisch
patiëntendossier. Wanneer medewerkers de controle uit gaan voeren kunnen zij gebruik maken van
de al bestaande signaleringslijsten voor de DBC registratie . Het is wet belangrijk dat er
medewerkers aangewezen worden, die hier verantwoordelijk voor zijn . Het bewust maken van
hulpverleners van de registratiefouten die zij maken, kan een positieve invloed hebben op het
aantal fouten dat er gemaakt wordt . Een andere optie zou misschien zijn dat de caseload reviews,
in de huidige vorm of in een andere vorm, vaker gedaan worden . In de huidige vorm zijn de
caseload reviews wel tijdrovend, waardoor andere dingen, zoals evaluaties, niet gedaan worden of
vooruit geschoven worden . Dat is wel een nadelig effect, waardoor er vraagtekens bij deze optie
gezet kunnen worden .

Knelpunt 6: Behandelfase wordt gestart voordat entreefase is afgesloten
Oorzaak 6 .1 . Capaciteit aan artsen is schaars (bottleneck capaciteit)
Oplossingsrichting 6 . 1. Bij het toewijzen van capaciteit moet de bottleneck capaciteit als eerste
toegewezen worden (Vissers, 1998), omdat deze het minst flexibel is en de randvoorwaarden stelt .
Bij het maken van een herontwerp voor RCO ambulant, zal de bottleneck capaciteit dan ook het
uitgangspunt zijn . Daarnaast moet er bij het maken van een herontwerp ook gekeken worden in
hoeverre bepaalde taken van de psychiaters overgenomen kunnen worden .

Oorzaak 6.2 . Moeilijkheden beheersen capaciteit entreefase (knelpunt 2)
Oplossingsrichting 6 .2. Zie knelpunt 2 .

Knelpunt 7: Geen goede graadmeter voor bezettingsgraad van een hulpverlener
Oorzaak 7.1 . Onbekend hoeveel tijd processtappen kosten (is gelijk aan oorzaak 3 .4)
Oplossingsrichting 7 .1 . Zie oplossingsrichting 3 .4

Oorzaak 7.2 . Onduidelijk hoeveel tijd individuele hulpverleners hebben voor cliëntenzorg
Oplossingsrichting 7.2 . Wanneer er gekeken wordt naar de werklast van een hulpverlener zijn er
drie soorten werkzaamheden die meegenomen moeten worden . Werkzaamheden die onafhankelijk
zijn van het aantal patiënten, werkzaamheden die alleen afhankelijk zijn van het aantal patiënten
en werkzaamheden die afhankelijk zijn van het soort patiënten . Bij de laatste groep
werkzaamheden moet gedacht worden aan directe patiëntenzorg en overige patiëntgebonden zorg
(Hoorn et al . 1991) .
Om meer inzicht te krijgen in de aanbodkant van het zorgproces worden er binnenkort
productieafspraken gemaakt met hulpverleners . Op deze manier kan er een inschatting gemaakt
worden hoeveel productie een hulpverlener kan leveren en kan er ook gekeken worden of een
hulpverlener die productie ook haalt of niet .
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Bijlage F: Theorie rondom doelstellingen
In deze bijlage staat de theorie rondom doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren .

Als er naar de werking van een proces gekeken wordt, moet er niet alleen naar het proces zelf
gekeken worden, maar ook naar de resultaten van het proces . Het is goed om vanuit verschillende
perspectieven naar het proces en de resultaten te kijken, zodat er een compleet plaatje ontstaat
(Strootman, 2004). Om te kijken of de resultaten van het proces overeenkomen met wat de
organisatie wil, moeten er doelstellingen voor het proces gedefinieerd worden. Elk proces heeft
meerdere doelstellingen . Deze doelstellingen zijn vaak tegengesteld aan elkaar en daarom zal er
een afweging gemaakt moeten worden tussen het te ambiëren resultaat van de verschillende
doelstellingen (Torremans, 1998, Brand en Van der Kolk, 1995, Slack, Chambers en Johnston, 2004) .

Om te kunnen bepalen of de doelstellingen die voor het proces gesteld zijn ook gehaald worden,
moeten de doelstellingen meetbaar gemaakt worden . Dit kan door de doelstellingen te vertalen in
succesbepalende factoren en daar prestatie-indicatoren aan te koppelen . Wanneer er meerdere
doelstellingen zijn, zijn er ook meerdere indicatoren nodig (Torremans, 1998 en Strootman, 2004) .
Een succesbepalende factor is een kwalitatieve beschrijving van wat de organisatie met het proces
wil bereiken, terwijl een prestatie-indicator kwantitatief geformuleerd wordt . Aan iedere prestatie-
indicator moet een streefwaarde gekoppeld worden, die het ambitieniveau uitdrukt .

Zoals hierboven beschreven is, moet er vanuit meerdere perspectieven naar de doelstellingen
gekeken worden. Voor de doelstellingen voor het entreeproces is gebruik gemaakt van een
combinatie van twee modellen uit de literatuur . Als basis zijn de vier perspectieven genomen, die
Brand en Van der Kolk (1995) gebruiken in hun model het duivelsvierkant . Deze vier perspectieven
zijn kwaliteit, tijd, flexibiliteit en kosten . Jansen-Vullers, Loosschilder, Kleingeld en Reijers (2007)
hebben meerdere prestatiemeetsystemen vergeleken op hun bruikbaarheid om te kunnen meten
hoe goed een bedrijfsproces presteert . Hun conclusie is dat de belangrijke perspectieven die
toegepast kunnen worden op bedrijfsprocessen overeenkomen met het duivelsvierkant . Omdat het
duivelsvierkant gericht is op bedrijfsprocessen in de industrie is er voor gekozen om het
duivelsvierkant te combineren met het klinisch pad kompas van Vanhaecht en Sermeus (2003) . Dit
model vindt zijn oorsprong in de zorg . Het klinisch pad kompas bestaat uit de volgende vijf
indicatoren : klinische indicatoren, service indicatoren, team-indicatoren, procesindicatoren en
financiële indicatoren .

Hieronder zal ingegaan worden wat er onder de aspecten kwaliteit, tijd, flexibiliteit en kosten
wordt verstaan en hoe de indicatoren van Vanhaecht en Sermeus binnen deze aspecten vallen . Bij
kwaliteit gaat het er om dat wat er gedaan wordt, goed gedaan wordt (Slack, Chambers en
Johnston, 2004). Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe
kwaliteit. Bij externe kwaliteit gaat het er om klanttevredenheid . Het gaat hierbij zowel om de
kwaliteit van het product of de service die geleverd wordt en de kwaliteit van het proces . Bij de
kwaliteit van het product gaat het er om of het product voldoet aan de belangrijkste klant wensen
en benodigdheden, in hoeverre het product vastgestelde standaarden haalt en hoe goed de service
is. Bij interne kwaliteit gaat het om de informatie die gegeven kan worden over hoe ver het proces
is en over hoe snel die informatie kan worden gegeven (Jansen-Vullers et al ., 2007) . Wanneer je de
indicatoren van Vanhaecht en Sermeus (2003) naast het aspect kwaliteit zet, dan zijn er een aantal
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indicatoren die met kwaliteit te maken hebben service, klinisch en team indicatoren . Service gaat
over externe kwaliteit . Het gaat bij zowel service als externe kwaliteit over wat je de klant biedt
en over hoe tevreden de klant is met wat je biedt. Team indicatoren kunnen aan interne kwaliteit
gekoppeld worden. Teamindicatoren meten bijvoorbeeld hoe het team invloed heeft op het verloop
van het zorgproces en hoe tevreden hulpverleners zijn met hun werk. Dit komt overeen met interne
kwaliteit. Klinische indicatoren zijn indicatoren die gerelateerd zijn aan de ziekte van de patiënt en
de impact die de ziekte heeft. Deze indicatoren vallen niet heel duidelijk onder een van de
voorbeelden die door Jansen-Vullers et al . genoemd worden . Ze zijn ook specifiek voor de
gezondheidszorg, waar de klant heel veel invloed heeft op het proces en het resultaat van het
proces. De klinische factoren zijn van invloed op welke kwaliteit geleverd kan worden en welke
kwaliteit gewenst is .

Bij tijd gaat het erom of dingen snel gebeuren en op ze op tijd gebeuren (Slack, Chambers en
Johnston, 2004) . Het gaat hierbij om onder andere doorlooptijd, wachttijd en service tijd (Brand en
Van der Kolk, 1995) . De indicatoren uit het klinisch pad kompas die met tijd te maken hebben, zijn
proces indicatoren en service indicatoren . Voorbeelden van proces indicatoren zijn doorlooptijd,
wachttijd, tijd tussen twee processtappen en de benodigde hoeveelheid tijd voor een processtap
(Vanhaecht en Sermeus, 2003) . Bij service indicatoren gaat het erom dat de service ook geleverd
wordt op het moment dat de service nodig is en de betrouwbaarheid van de levering .

Bij flexibiliteit gaat het er om of je in kan spelen op veranderingen . Hierbij gaat het om flexibiliteit
qua te leveren producten en services, qua hoeveelheid en soort werk en medewerkers en
verschillende routings door het proces (Jansen-Vullers et al, 2007) . Hierbij zijn proces indicatoren
belangrijk aangezien de inrichting van het proces voor een groot deel bepaalt hoe flexibel het
proces is. Klinische indicatoren zijn ook belangrijk bij flexibiliteit, aangezien zij een belangrijke
veroorzaker zijn van de noodzaak voor flexibiliteit .

Bij kosten gaat het er om het financiële plaatje dat aan het proces hangt . Kosten ontstaan onder
andere door het uitvoeren van het proces, door voorraad kosten, transport kosten en
administratieve kosten. De financiële indicatoren van het klinisch pad kompas komen overeen met
dit aspect .

Niet alle aspecten kunnen even makkelijk meetbaar gemaakt worden . Bij de aspecten tijd en kosten
is dit over het algemeen goed te doen . Bij kwaliteit en flexibiliteit zal gebruik gemaakt moeten
worden van `proxies' . Dit zijn aspecten die invloed hebben op de prestatie qua kwaliteit en
flexibiliteit, maar waarvan moeilijk te zeggen is hoe groot die invloed precies is (Jansen-Vullers et
al., 2007)
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Bijlage G: Doelstellingen, succesfactoren en prestatie-
indicatoren
In deze bijlage staat de eerste versie van de doelstellingen, succesfactoren en prestatie-
indicatoren.

Kwaliteit (intern) zorginhoudelijk en teamfactoren
Doelstelling: Het beantwoorden van de (letterlijke en gegeneraliseerde) hulpvraag op basis van een
diagnostische conclusie en het komen tot een individueel behandelplan .

Succesfactor : Er wordt door een multidisciplinair team naar de casus gekeken .

Prestatie-indicator: Percentage cliënten dat door minimaal twee soorten hulpverleners wordt
gezien
Teller: Aantal cliënten dat door minimaal twee soorten hulpverleners wordt gezien
Noemer : Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
Streefwaarde: 90%

Bij een deel van de cliënten zal al na het eerste intakegesprek duidelijk zijn dat
het geen GGZ-problematiek is . Een gesprek met de tweede intaker zal dan niet
nodig zijn . Een kleine groep cliënten switcht tussen het zorgprogramma
Cognitieve Stoornissen en Ouderen en heeft al een intaker gezien bij het
zorgprogramma Cognitieve Stoornissen .

Meetmethode: Informatie uit de database .
Teller : Het aantal cliënten waarvoor door minimaal twee soorten hulpverleners
diagnostiek DBC verrichtingen zijn geregistreerd .
Noemer: Het aantal cliënten waarvoor er diagnostiek DBC verrichtingen zijn
geregistreerd .

Prestatie-indicator: Percentage cliënten dat in het MDIO wordt besproken
Teller : Aantal cliënten dat wordt besproken in het MDIO binnen de entreefase
Noemer: Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
Streefwaarde : 100%

Alle cliënten moeten besproken worden in het MDIO. Ook die cliënten waarvoor
het direct duidelijk is dat het geen GGZ-problematiek is .

Meetmethode : Informatie uit de database .
Teller: Het aantal cliënten waarvoor een multidisciplinair overleg (DBC code 7 .3)
is geregistreerd binnen de entreefase .
Noemer: Het aantal cliënten waarvoor er diagnostiek DBC verrichtingen zijn
geregistreerd .

Succesfactor: Intakeformulieren en kwaliteitslijstjes worden ingevuld

Prestatie-indicator : Percentage volledig ingevulde intakeformulieren
Teller :
Noemer :

Aantal volledig ingevulde intakeformulieren
Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
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Streefwaarde : 100%

Een intakeformulier moet altijd volledig ingevuld worden .

Meetmethode : Steekproef
Teller : Aantal volledig ingevulde formulieren in de steekproef. Hiervoor moet wel
eerst geformuleerd worden wanneer een formulier volledig ingevuld genoemd
mag worden .
Noemer: Aantal cliënten dat in de steekproef meegenomen wordt . Hiervoor moet
gekeken worden wat een geschikte grote voor de steekproef is .

Prestatie-indicator : Percentage volledig ingevulde kwaliteitslijstjes
Teller: Aantal volledig ingevulde kwaliteitslijstjes
Noemer : Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
Streefwaarde : 100%

Een kwaliteitslijstje hoort altijd ingevuld te worden .
Meetmethode : Steekproef

Teller : Aantal volledig ingevulde formulieren in de steekproef . Hiervoor moet wel
eerst geformuleerd worden wanneer een formulier volledig ingevuld genoemd
mag worden .
Noemer: Aantal cliënten dat in de steekproef meegenomen wordt. Hiervoor moet
gekeken worden wat een geschikte grote voor de steekproef is .

Hierbij moet nog bekeken worden welke kwaliteitslijstjes er meegenomen moeten worden . Bij het
meten van deze prestatie-indicator, moeten verschillende kwaliteitslijstjes apart bekeken worden,
omdat het zo kan zijn dat een bepaald lijstje wel ingevuld wordt en een ander niet .

Succesfactor: Cliënt stemt in met het behandelplan of het alternatief behandelplan

Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat instemt met het behandelplan
Teller : Aantal cliënten dat instemt met zijn behandelplan
Noemer : Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
Streefwaarde : 70%

Deze waarde is vastgesteld voor het RCO voor de prestatie-indicatoren in het
management informatie systeem .

Meetmethode : Meetmethode 1 : vraag 6 cliëntenthermometer: Heeft u ingestemd met uw
behandel- of begeleidingsplan?
Teller: Aantal cliënten dat de vraag positief beantwoord heeft
Noemer: Aantal cliënten dat de vragenlijst ingevuld heeft

Meetmethode 2 : Steekproef behandelplan
Teller : Aantal cliënten waarbij in het behandelplan staat dat de cliënt ingestemd
heeft met de behandeling .
Noemer: Aantal cliënten in de steekproef

In de huidige situatie wordt de eerste meetmethode gebruikt . Maar met het nieuwe format voor de
behandelplannen, kan dit ook uit het behandelplan gehaald worden . Dit is waarschijnlijk een
objectievere maat .
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Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat niet instemt met het behandelplan, maar wel in zorg
blijft
Teller: Aantal cliënten dat niet instemt met zijn behandelplan, maar wel in zorg blijft
Noemer : Aantal cliënten dat niet instemt met zijn behandelplan
Streefwaarde : Het is lastig om hier een streefwaarde aan te verbinden, aangezien het hier gaat

om zorgvermijders.
Meetmethode : Steekproef

Teller : Het aantal cliënten waarvoor een nee in het behandelplan staat, maar
waarvoor wel activiteiten geregistreerd zijn .
Noemer: Aantal cliënten waarvan bij de prestatie-indicator over het instemmen
met het behandelplan een nee in het behandelplan staat .

Succesfactor: Het intaketeam beschikt over specialistische competencies en heeft kennis van de
intern en extern beschikbare zorg .

Prestatie-indicator : Percentage intaketeamteden dat beschikt over de benodigde competenties .
Teller: Aantal intaketeamleden dat over de benodigde competenties beschikt
Noemer : Aantal intaketeamleden
Streefwaarde : 100%

Een intaker hoeft nog niet alle competenties te bezitten, maar moet wel het
potentieel hebben om deze competenties te ontwikkelen .

Meetmethode : Dit kan nooit helemaal objectief gemeten worden . Maar er zal hiervoor met een
soort beoordelingscommissie gewerkt moeten gaan worden, die dit beoordeeld .
Er zal vastgelegd moeten worden aan welke competenties de intaketeamleden
moeten voldoen .
Competenties die genoemd zijn waar een intaker aan moet voldoen :
Satisfactie kunnen halen uit het aangaan van korte contacten
Goed door en uit kunnen vragen om te komen tot een diagnostische conclusie
Informatie kunnen samenvatten en op papier kunnen schrijven of het goed in
kunnen spreken zodat het uitgewerkt kan worden door een secretaresse
In het team de informatie goed kunnen verwoorden
Relatie aangaan met de cliënt zodat de cliënt vertrouwen krijgt in GGzE
De intaker moet bovenstaande punten met een behoorlijk tempo kunnen doen
Benodigde competentie de GZ psycholoog bij het MDIO :
Moet goed materiaal kunnen screenen en interpreteren, moet daarop goed door
kunnen vragen en richting kunnen geven .

Prestatie-indicator : Percentage intaketeamleden dat beschikt over de benodigde kennis
Teller: Aantal intaketeamleden dat over de benodigde kennis beschikt .
Noemer: Aantal intaketeamleden
Streefwaarde : 100%
Meetmethode : Dit kan nooit helemaal objectief gemeten worden . Maar er zal hiervoor met een

soort beoordelingscommissie gewerkt moeten gaan worden, die dit beoordeeld .
Er zal vastgelegd moeten worden welke kennis de intaketeamleden moeten
hebben .
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Succesfactor: Zorg wordt geboden vanuit actuele en professionele standaarden en richtlijnen

Prestatie-indicator : Wordt zorg geboden vanuit actuele en professionele standaarden en richtlijnen
of wordt er goed beargumenteerd waarom er van deze richtlijnen afgeweken wordt? Ja/Nee

Streefwaarde : Ja
Meetmethode : Dit zal beoordeeld moeten worden door een soort van beoordelingscommissie . Dit

kan door bij het MDIO te gaan zitten en door intakebrieven te bekijken .

Bij deze prestatie-indicatoren zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden . Er
zijn nog heel weinig richtlijnen voor Ouderenpsychiatrie, zeker niet gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. Er kan wel gebruik gemaakt worden van best practices . Waar op getest kan worden, is of
er goed beargumenteerd wordt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Het NPO (aanvullend

onderzoek) is wel behoorlijk geprotocolleerd .

Het hanteren behandelrichtlijnen is ook van de prestatie-indicatoren in de basisset van prestatie-
indicatoren voor GZ en verslavingszorg . De indicatoren die ze eerst gebruikten zei te weinig . Er
wordt in 2007 gewerkt aan een operationalisering van een proces- of uitkomstindicator voor dit
onderwerp. Waarschijnlijk is het handig om deze indicator over te nemen, wanneer er een goede
indicator gevonden is .

Kwaliteit (extern) service
Doelstelling : Goede service bieden aan de cliënt
Succesfactor : Tevreden cliënten

Prestatie-indicator : Cliënttevredenheid
Streefwaarde : 7,5

Deze waarde is vastgesteld voor RCO voor de prestatie-indicatoren in het
management informatie systeem .

Meetmethode : Dit wordt gemeten met behulp van de cliëntthermometer . Deze indicator staat in
het management informatie systeem .

Succesfactor : Cliënt krijgt een intakefotder, zodat de cliënt bekent is met de procedure

Prestatie-indicator: Percentage cliënten dat een intakefolder heeft ontvangen

Teller: Aantal cliënten dat de folder heeft ontvangen
Noemer : Aantal cliënten dat de entreefase doorloopt
Streefwaarde : 95%
Meetmethode : Bij de eerste intake checken of de cliënt op de intakefolder heeft ontvangen en

op de hoogte is van de procedure .

Succesfactor : Afspraken die voor een intake gepland worden, vinden ook plaats op het afgesproken
moment

Prestatie-indicator: Percentage intakegesp rekken dat vanuit RCO geannuleerd wordt
Teller : Aantal geannuleerde ges prekken
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Noemer : Aantal geplande gesprekken
Streefwaarde: Maximaal 5%
Meetmethode : De gesprekken die geannuleerd worden vanuit RCO zouden een bepaalde

registratiecode mee moeten krijgen, zodat uit de database die gekoppeld is aan
het elektronisch patiëntendossier hoeveel gesprekken er geannuleerd worden en
welke gesprekken geannuleerd worden .

Succesfactor : Context rondom het cliëntbezoek is goed geregeld

Prestatie-indicator: Is er een gastvrouw die cliënten ontvangt? Ja/Nee
Streefwaarde :
Meetmethode :

Ja
Checken of aan bovenstaande voorwaardes voldaan wordt .

Prestatie-i ndicator : Is er voldoende parkeerruimte voor de cliënten? Ja/Nee
Streefwaarde :
Meetmethode :

Ja
Checken of aan bovenstaande voorwaardes voldaan wordt .

Prestatie-indicator : Kan de cliënt koffie/thee en eventueel een lunch krijgen
Streefwaarde:
Meetmethode:

Ja
Checken of aan bovenstaande voorwaardes voldaan wordt.

Doelstelling : Goede service bieden aan de verwijzer
Succesfactor: Terugkoppeling naar verwijzer

Prestatie-indicator : Percentage verwijzers waar binnen 14 dagen na het adviesgesprek een brief
(van maximaal 3 kantjes) naar gestuurd is .
Teller: Aantal brieven dat verstuurd is binnen 14 dagen
Noemer: Aantal cliënten dat de entreefase heeft doorlopen
Streefwaarde : 100%
Meetmethode : Steekproef

Teller : Het aantal cliënten waarvan de brief op tijd verstuurd is . Uit het systeem
kan je halen wanneer een brief gestuurd is en door wie. Verder kan je kijken of
in de brief staat wat er in moet staan .
Noemer: aantal cliënten waarvan de brief in de steekproef is bekeken .

Prestatie-indicator : Het is duidelijk voor de verwijzer wie hij aan kan spreken met vragen
Teller: Het aantal brieven, na het adviesgesprek, waarin staat wie de verwijzer aan kan

spreken met vragen .
Noemer : Het aantal cliënten dat in de entreefase gezien wordt .
Streefwaarde : 100%
Meetmethode : Steekproef.

Hiervoor zal de inhoud van de brieven bekeken moeten worden .
Succesfactor: De verwijzer kan informatie vinden over de procedure voor het entreeproces

Prestatie-indicator : Staat er informatie over procedure op de website? Ja/Nee
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Streefwaarde :
Meetmethode :

Ja
Website checken

Doelstelling : Goede service bieden aan het systeem (mantelzorg) van een cliënt
Succesfactor : Als een cliënt toestemming geeft, kan het systeem betrokken worden bij de intake
Succesfactor : Als de cliënt geen toestemming geeft, dan kan het systeem met een andere
hulpverlener praten

Prestatie-indicator: Is het systeem meegenomen in het beleidsplan?
Streefwaarde : Ja
Meetmethode : Dit moet voor beide succesfactoren gebeuren . Wanneer een cliënt toestemming

geeft, dan kan je in het systeem dat er medecliënten ingeschreven zijn en kan je
zien of daar ook activiteiten voor geregistreerd zijn . Wanneer de cliënt geen
toestemming geeft, is er een subcliënt met een apart dossier .
Je kan ook meten in hoeverre het professioneel systeem meegenomen wordt . De
programmacoërdinator hoort namelijk ieder jaar alle professionele systemen een
keer te bezoeken .

Tijd
Doelstelling : Cliënten zorg bieden zonder lange wachttijden
Succesfactor : Cliënten binnen de treek-normen zorg bieden

Prestatie-indicator: Gemiddelde wachttijden
Teller : Som van de wachttijden van cliënten die in een bepaalde maand de entreefase

afgerond hebben .
Noemer : Het aantal cliënten dat in een bepaalde maand de entreefase afgerond heeft .
Streefwaarde : Maximaal het aantal dagen van de treek-norm .

Intake Indicatie Toewijzing en
behandeling

Totale
wachttijd

Treek-norm (dagen) 28 28 42 98
Meetmethode: Deze informatie staat in het Management Informatie Systeem .

Prestatie-indicator : Percentage van de cliënten dat binnen de treek-norm geholpen wordt
Teller : Aantal cliënten dat binnen de treek-normen geholpen worden
Noemer : Aantal cliënten dat de entreefase heeft doorlopen
Streefwaarde : 90-100%

Niet alle cliënten zullen binnen de treek-normen gezien worden . Het gebeurt
namelijk ook dat een cliënt aangemeld wordt maar dat er redenen zijn waarom
de cliënt niet direct gezien kan worden .

Meetmethode : Informatie uit de database .
Er moet gemeten worden wat de wachttijden zijn van de cliënten die in een
bepaalde maand de entreefase afsluiten . Vervolgens moet er gekeken worden
van hoe veel cliënten de wachttijden binnen de treek-norm waren . Hierbij moet
een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende wachttijden .
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Het meest ideaal zou zijn wanneer dit maandelijks samen met bovenstaande prestatie-indicator uit
het management informatie systeem gehaald kan worden . Deze prestatie-indicator staat ook in de
basisset van prestatie-indicatoren voor GZ en verslavingszorg, dus het zou goed zijn om deze ook als
standaard meting toe te voegen in het Management Informatie Systeem

Flexibiliteit
Doelstelling: De entreefase wordt in het algemeen uitgevoerd zoals het routineproces, maar als er
gegronde redenen zijn kan er afgeweken worden van het routineproces .
Succesfactor : Als er geen gegronde redenen zijn, wordt het routine zorgproces doorlopen

Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat het routine zorgproces volgt
Teller : Aantal cliënten dat het routine zorgproces volgt .
Noemer : Het aantal cliënten dat het entreeproces doorloopt .
Streefwaarde : Minimaal 90%
Meetmethode: In de huidige situatie is het nog lastig om dit te meten . Voor het in kaart brengen

in het huidige routineproces, is dit gedaan aan de hand van het percentage
cliënten dat gezien eerst gezien wordt door een SPV-er of GZ psycholoog en
vervolgens door een psychiater .
Er zal naar gekeken moeten worden of er in de nieuwe situatie een betere
manier gevonden kan worden om dit te meten .

Doelstelling : Flexibel in kunnen spelen op variaties in het aantal aanmeldingen
Succesfactor: Weinig periodes met een lage bezettingsgraad hulpverleners
Prestatie-indicator : Bezettingsgraad intakegesprekken
Teller: Aantal geplande intakegesprekken
Noemer : Aantal geroosterde intakegesprekken
Streefwaarde : 80%
Meetmethode : Dit wordt nu nog nergens geregistreerd .

Succesfactor : Percentage van de cliënten dat binnen de treek-norm geholpen wordt
Zie prestatie indicatoren bij tijd .

Kosten
Doelstelling: Binnen het budget voor de intake blijven
Succesfactor : Kosten - inkomsten is nut of negatief
Prestatie-indicator : Kosten - inkomsten
Streefwaarde : 0 of negatief
Meetmethode : Omdat niet gemeten wordt wat de kosten en inkomsten voor de entreefase zijn,

kan het beste gekeken worden naar het werkelijk aantal verrichtingen t .o.v. het
begrote aantal verrichtingen negatief

TU/e 81



.
r%

~
~

V
 
N

NZ
~

~

NZ

NZ
~

93~?
~

~

NZ
~

~J
NZ

~
-
i

Z

`n M
°'

d
N ~a

~
°

c
E

E =
~

~
 
ó

~
°'~

},toto
m ~

i
e

f
6
 
L

aii.+
on

O
J
)
 
Q

~

E N
E

v
g

CL

G~l y
N

~

g
0
 
~

w
~

Y~
~

RP
E

M
C

N

Ó
 
N

Ó
C
~

L
C

C
•
C
 
~

G3

N
N

+•+
4
,

&n
C

N£
_̂

S
4)

~
 
~

°
a~

~
v0

~

N
 
ó

y
3

<
C

~
r

E
r

:9
c

~
}
Q

o
o
n

n
 
y

,.C

E
 
á

ó
uc°

C
L

°
c
o

.
0

" on
~
r

i

u
`
~

V
oá

~
~
p
t
 
v
 
N

.
Y

4
5

•
~

. .
C
 
y
_

o
C,o

4~
w

Co
0

f
6
 
~

~
o

y
~

O3
N^

U
t

~
wC

-
cc a G

~

O
~
 
b
ó
l

"y
2C

.
V
 
á

~
s
~

~
 
L
 
L

N
O

S
C1U

p
N>

Ó
 
C

~ ~
dm

.0 _
NL

on
~
~

4
~

~
N
 
S

Oc
:E

fill
L

`
p

tV6
~4
~
 
y

N
~m

~
 
O

o
n
N

:
O°

N~
N~

~N

l
O

a;
y

N
-
4

c
 
O
•
C

:
N
 
C
 
Y
,

C>
Nc~

>O
f0

•
C

C
C

.
6

~C
vl

4
1Li

EE
LH

N
+'

m
7E

a
0
 
4
,

w
~Y

~°
;

c
C
 
t
n

•
C

b
A

°
 
N

ó
~
 
O

en
on

•on
ain

Ol
~

_on
_E

3
 
v

~+ N
--

on
a,

o
c_

ona
m

ca
°~

0
 
M

p
on

0
t

O

o
~,>

~
E

lon
~

ii~
r-

U
 
C
)
 
~
~

^
a,
Y

O

~
 
m

Y~
 
~
 
>

~,

L
~

N.0
to

(.7
•.-~

N>
-19

O
C

>
~

~
.

.
0u
 
n
~

U
c
 
N

r-
N
 
V

o
n
 
"
0
 
N

d
 
C
^

i71y
O

O
O
U

C
y

.
~

.
i+

Ó
>-

.9
on

G)
~

C

i
L
L
 
O
l
 
n

La-
o

Q
 
C
H

.S
0
 
Q
~
 
>

~
H

Q
Z
V

Q
~

!i3
GJa i
~

i
p
 
N

N
N

O
N

S
 
S

Ó
O

~
O

<
 
U
'

.. C
-

a
-

-
-

N

+
:E

:E
c

.
ó

V
y~

L•Rf

RG
)

IV
á

yvl
Qa

Qd

L
~

•f6
áC

L~
c

o
Y

C
C)

L
v

°
 
L

+
+

JE
N

a
.+

ca
4 ...

~
°

~c
~

C
 
N

C
-

°
C
 
N

on on
oft

w
on

•Co
~

8•

ó
~

4
1

•
W
°

~
S
~
~

~
S

S
S
n

S
,~

on
U

(0
v
 
~

U~,
f-O f/1

mL
vN

~.°
J2~ 
C

:C
C
L
 
L
 
N
L

L
0

~6
fC

V
N

y
~

E
t,7

E
U
~

L'

JO
á

d

3
~n

0.
vl t9

a
o

,~ N
a
 
a
 
E

C ,,,,
O

~

LS

~ y
L0

L0
LS

~
 
á~

i

~

L
LO

LO

LO

LO

LO

~~

L°
~

N
O

O
Y
~

Oij
1
1

i
J

.4J
.4J

.4J
-

i
~

cfC
°L

c~0
if6

cfC
~

~`
{~I1

C
cfIf

cfCS
cRf

cRf
cf0

~t~
cf6

+~,
,~,r

Y
I- Gl

Y
Y

Y
~

4
 
C
t
Y

Y
Y
Y
Y

Y
t
~
Y

en
.5

onO
Y

G?
Y

~7
C

L
S

c
Q°

on
2CL

Q)
t!

i
_{

_Z
f6

on
j)11

20:1
CL

°~
~

oN
E

C
v~
O

4+
&1N
O

á
~

~
m

m
~
>

_'m
v

O
0

O
L

>
ruoc?
a

~
N

m o
~

a
~V

>
a

m
Z

:E
a

(D



Bijlagen

Bijlagelage I : Nulmeting
In deze bijlage staat de resultaten van de nulmeting .

GGzE

Kwaliteit (intern) zorginhoudeliik en teamfactoren
Prestatie-indicator: Percentage cliënten dat door minimaal twee soorten hulpverleners wordt
gezien
Streefwaarde : 90%
Waarde in 2006 : 59%
Conclusie : Veel lager dan gewenst. Door het proces te gaan plannen ipv de losse afspraken,

kan dit punt verbeterd worden

Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat in het MDIO wordt besproken
Streefwaarde : 100%
Waarde in 2006 : 89%
Conclusie : Lager dan gewenst. Door het proces te gaan plannen, kan dit punt verbeteren .

Prestatie-indicator: Percentage volledig ingevulde intakeformulieren
Streefwaarde :

1 Huidige waarde :
100%
Het was niet haalbaar om binnen het projec t een steekproef te doen .

Prestatie-indicator : Percentage volledig ingevulde kwaliteitslijstjes
Streefwaarde:
Huidige waarde :

100%
Het was niet haalbaar om binnen het projec t een steekproef te doen .

Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat instemt met het behandelplan
Streefwaarde :
Huidige waarde :

70%
Er staat nog geen waarde in het Manag ement Informatie Systeem

Prestatie-indicator: Percentage cliënten dat niet instemt met het behandelplan, maar wel in zorg
blijft
Huidige waarde : Het was niet haalbaar om binnen het project een steekproef te doen .

Prestatie-indicator : Percentage intaketeamleden dat beschikt over de benodigde competenties
Streefwaarde : 100%
Huidige waarde : Dit wordt nog niet gemeten in de huidige situatie . Maar in de huidige situatie

doet iedereen intakes en niet iedereen kan dit even goed .
Conclusie : Op dit punt kan beter gescoord worden wanneer er met een intaketeam gewerkt

gaat worden en er hulpverleners met de juiste competenties in het team gezet
worden .

Prestatie-indicator : Percentage intaketeamleden dat besc hikt over de benodigde kennis
Streefwaarde :
Huidige waarde :

100%
Dit wordt nog niet gemeten in de huidige situatie .
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Prestatie-indicator : Wordt zorg geboden vanuit actuele en professionele standaarden en
richtlijnen?
Streefwaarde : Ja
Huidige waarde : Nee, maar er zijn ook nog maar weinig richtlijnen voor Ouderenpsychiatrie .

Conclusie : Door met een klein intaketeam te gaan werken, kan hier beter naar gekeken
worden .

Kwaliteit (extern) service
Prestatie-indicator : Cliënttevredenheid
Streefwaarde : 7,5
Huidige waarde : Er staat nog geen waarde in het Management Informatie Systeem voor de

cliënttevredenheid .

Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat een intakefolder heeft ontvangen
Streefwaarde : 95%
Huidige waarde : De intakefolder bestaat nog niet en kan dus ook nog niet verstuurd worden .

Conclusie: Er zal een intakefolder gemaakt moeten worden, die verstuurd kan worden naar
cliënten die aangemeld worden bij RCO ambulant .

Prestatie-indicator : Percentage intakegesprekken dat vanuit RCO geannuleerd wordt
Streefwaarde : Maximaal 5%
Huidige waarde : Is onbekend . Aangezien de meeste hulpverleners hun eigen afspraken plannen,

wordt nergens (centraal) bij gehouden hoe vaak gesprekken geannuleerd worden .

Prestatie-indicator : Is er een gastvrouw die cliënten ontvangt? Ja/Nee

Streefwaarde: Ja
Huidige waarde : Nee
Conclusie : Er wordt nu nog niet met vaste intakedagen gewerkt en daarom loont het nu nog

niet om een secretaresse aan te wijzen als gastvrouw. Wanneer er met vaste
intakedagen gewerkt gaat worden, kan dit wet haalbaar zijn .

Prestatie-indicator : Is er voldoende parkeerruimte voor de cliënten? Ja/Nee
Streefwaarde : Ja
Huidige waarde : Nee, de hoeveelheid parkeerplaatsen op de Stratumsedijk is beperkt .
Conclusie : Dit verbetert waarschijnlijk ook niet wanneer RCO verhuisd naar het nieuwe

gebouw tegenover Winkelcentrum Woensel .

Prestatie-indicator: Kan de cliënt koffie/thee en eventueel een lunch krijgen

Streefwaarde :
Huidige wa arde:

Ja
Ja, maar lunch alleen tussen 12 en 1 .

Prestatie-indicator: Percentage verwijzers waar binnen 14 dagen na het adviesgesprek een brief,
van maximaal 3 kantjes, naar gestuurd is
Streefwaarde : 100%

Ue
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Huidige waarde : Het was niet haalbaar o m binnen het project een steekproef te doen .

Prestatie-indicator : Het is duidelijk voor de verwijzer wie hij aan kan spre ken met vragen
Streefwaarde :
Huidige waarde :

100%
Het was niet haalbaar om binnen het project een steekproef te doen .

Prestatie-indicator: Staat er informatie over de procedure op de website?
Streefwaarde : Ja
Huidige waarde : Nee
Conclusie : Deze informatie zal op de website gezet moeten worden om aan de streefwaarde

te kunnen voldoen .

Prestatie-indicator : Is het systeem meegenomen in het beleidsplan?
Streefwaarde:
Huidige waarde :

Ja
Het was niet haalbaar om binnen het project een steekproef te doen .

IjLd
Prestatie-indicator : Gemiddelde wachttijden
Streefwaarde :
Huidige waarde :

Maximaal de treeknormen (zie tabel bij huidige waarde)
Bron : management informatie systeem GGzE

Intake

Treeknorm (dagen)
Januari 2007
Februari 2007
Maart 2007
April 2007
Mei 2007
Juni 2007

Conclusie :

Prestatie-indicator : Percentage van de cliënten dat binnen de treek-norm geholpen wordt

28
12
21
22
27

Indicatie ,

28
25
9
12

6

Toewijzing -
behande[ing
42
-10
12
5
15
22
9

98
27
42
39
71
63
79

Als je naar de gemiddelde wachttijden kijkt, wordt in 2 van de 6 maanden, de
treek-norm voor de intake niet gehaald . Een keer wordt de wachttijd met drie
dagen overschreden en een keer met 36 dagen . In 1 van de 6 maanden wordt de
treek-norm voor de indicatie niet gehaald . De norm wordt met 3 dagen
overschreden . De norm voor toewijzing en start behandeling wordt gemiddeld in
deze maanden wel gehaald . Het negatieve getal bij toewijzing en behandeling in
januari 2007 wijst er dat de behandeling is gestart voordat de 2e intake en het
MDIO is geweest .

Streefwaarde : 90-100%
Huidige waarde : Deze waarden staan niet in het MIS . Het is wel informatie waar

Informatievoorziening aan moet kunnen komen, maar door een lage bezetting is
het lastig om daar informatie vandaan te krijgen op dit ogenblik .
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Conclusie : Deze prestatie-indicator staat wel in de basisset van prestatie-indicatoren, dus
het zou goed zijn om deze ook als standaard meting toe te voegen in het
Management Informatie Systeem .

Flexibiliteit
Prestatie-indicator : Percentage cliënten dat het routine zorgproces volgt
Streefwaarde : Minimaal 90%
Huidige waarde : 39%
Conclusie : In de huidige situatie doorloopt een te klein percentage het standaardproces .

Door meer op het routineproces te gaan plannen kan dit percentage verhoogd
worden .

Prestatie-indicator : Bezettingsgraad intakeg esprekken
Streefwaarde :
Huidige waarde :

80%
Er zijn nu nog geen specia le intakedagen, dus dat kan nog niet gemeten worden

Kosten
Prestatie-indicator : Kosten - inkomsten
Streefwaarde : 0 of negatief
Huidige waarde : Er wordt in de huidige situatie niet gemeten, wat de opbrengsten - kosten voor

de entreefase zijn . Er wordt wel gemeten wat opbrengsten - kosten voor RCO
zijn, dus ambulant, deeltijd en klinisch samen en voor beide programma's . Dit is
gerekend over de eerste 6 maanden van 2007 positief, maar zegt weinig over de
kosten van het entreeproces .

Op het niveau van RCO ambulant kan je wel kijken naar het werkelijk aantal
verrichtingen t .o.v. het begrote aantal verrichtingen . Hierbij wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen het zorgprogramma Ouderen en het zorgprogramma
Cognitieve Stoornissen . Er is hier gekeken naar de intake en onderzoekscontacten
samen.

Verrichting Werkelijk aantal Begroot aantal

Totaalintake 3226 3471
Bron: MIS GGzE . Gegevens jan t/m juli 2007 .

Conclusie : Het begrote aantal intakeverrichtingen is niet gehaald in de eerste 7 maanden
van 2007 .
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Bijlage J: Geregistreerde tijd in 2006
In deze bijlage staat een overzicht van het aantal uur dat er gemiddeld per week voor de
verschillende DBC codes geregistreerd is in 2006. Een uitleg van de verschillende codes is op de
volgende pagina te vinden .

De tabel is gebaseerd op het totaal aantal uren dat geregistreerd is bij RCO ambulant in 2006
gedeeld door 52 weken . Heel RCO ambulant is meegenomen, aangezien de capaciteit gedeeld
wordt. Omdat er door dezelfde hulpverleners wordt geregistreerd, wordt aangenomen dat er geen
significante verschillen in de manier van registreren zijn tussen de verschillende fases en
zorgprogramma's en dat verhoudingen van het capaciteitsverbruik tussen fases kloppen .

Algemeen zorgprogramma Ouderen zorgprogramma Cognitieve Stoornissen
Gemiddeld aantal geregistreerde Gemiddeld aantal geregistreerde uren
uren per week per week

Act-1 0,86 1,35

Act -2.1 31,98 74,09
Act-2 . 10 0,15 1,08
Act-2 .12 1,76 4,39
ct_2 .13 1,51 1,09

Act -2 .5 1,61 3,22
Act -2.8 0,00 0,05
Diagnose zonder 6 .2 .x 37,01 83,92

Act -2.6.1 0,28 0,12
Act -2.6.2 6,56 8,74
Act -2.6.3 3,00 0,43
Totaal 2.6.x 9,84 9,30

Totaal diagnose ,84 93,22

Act 3.x 111,70 95,94
Act 4.x 20,54 20,46
Totaal behandeling 132,24 116,39

Act_6.1 9,93 20,80
Act 6.2 0,31 3,27
Totaal crisis 10,25 24,09

Act-7.1 4,52 6,83
Act-7.2 3,15 2,60
Act 7.3 25,41 27,91
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Act 7.4
Act -7.5
Act -7.6
Totaal indirecte tijd

5,59
7,10
0,12
45,89

9,04
8,11
0,67
55,16

GGzE

Totale tijd 1236,08 1290,21

Tabel Q: Gemiddeld aantal geregistreerde uren per week in 2006 per DBC code (groep)

Uitleg DBC codes

Act 1
Act -2 .1
ct 2 .10

Act 2 .12
Act -2 .13
Act -2 .5
Act _2.8
Act-2.6 .1
Act -2 .6.2
ct_2 .6.3

IAct 3.x
ct 4.x

Act_6.1
Act 6.2
Act-7.1
Act -7 .2
Act_7.3
Act 7 .4
Act-7.5
Act 7.6

Pre-intake
Diagnostiek: Intake/Screening
Diagnostiek: Lichamelijk onderzoek
Diagnostiek: Advisering
Diagnostiek: Overige diagnostische activiteiten
Diagnostiek: Psychiatrisch onderzoek
Diagnostiek: Vaktherap onderzoek
Diagnostiek: Psychodiag onderzoek : Intelligentie
Diagnostiek: Psychodiag onderzoek : Neuropsychologisch
Diagnostiek: Psychodiag onderzoek: Persoonlijkheid
Behandeling (meerdere DBC codes samen)
Begeleiding
Crisis binnen kantooruren
Crisis buiten kantooruren
Algemeen indirecte tijd : Zorgco8rdinatie
Algemeen indirecte tijd : No show
Algemeen indirecte tijd: Interne patiëntbespreking MDO
Algemeen indirecte tijd: Extern overleg met derden
Algemeen indirecte tijd: verslaglegging algemeen
Algemeen indirecte tijd : Activiteit jur proc
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Bijlage K: Heuristieken
Reijers (2002) beschrijft heuristieken die gebruikt kunnen worden als checklist wanneer een
herontwerp gemaakt wordt voor een workflow. ln deze bijlage staan de heuristieken kort
beschreven en staat ook kort beschreven waarom ze wel of niet toegepast kunnen worden op dit
ogenblik bij het Regionaal Centrum Ouderen .

Taakniveau :
Taken elimineren (Task elimination, ELIM)
Elimineer de taken die (in de ogen van klant) overbodig zijn. Deze heuristiek is er opgericht om de
doorlooptijd te verkorten en de kosten te verlagen. Dit kan ten koste gaan van de geleverde
kwaliteit (Reijers, 2002) .
Op het niveau waar tijdens dit project naar gekeken is, kunnen geen activiteiten geëlimineerd
worden . Op een lager niveau zijn er indirect wet delen van een taak geëlimineerd . Doordat de
eerste en de tweede intake sneller achter elkaar gehouden worden, zijn er vragen die de tweede
intaker over kan slaan . Hij kan deze vragen overslaan omdat hij niet meer hoeft te controleren of er
iets veranderd is sinds de eerste intake . Dit scheelt in de tijd die de tweede intaker nodig heeft
voor het face-to-face contact . Het kan zijn dat er op dit niveau ook nog andere taken of delen van
taken geëlimineerd kunnen worden, maar hier is niet naar gekeken tijdens dit project .
Waar bij RCO ambulant niet voor gekozen wordt, maar wat wel binnen deze heuristiek zou passen,
is om maar één intakegesprek te houden in plaats van twee . Dit gebeurd bij sommige andere GGz
instellingen wel .

Taken toevoegen (task addition, ADD)
Deze heuristiek promoot het toevoegen van (controle)taken . Dit kan leiden tot een betere
kwaliteit met als resultaat minder re-work, maar kan ook als gevolg hebben dat de doorlooptijd en
verwerkingskosten stijgen (Reijers, 2002) .
Om cliënten beter te informeren over de procedure zal een folder door het PCP verstuurd gaan
worden naar cliënten die aangemeld worden. Samen met de folder zal een vragenlijst opgestuurd
worden, waarin de cliënt gevraagd wordt om een aantal klachtgerichte vragen te beantwoorden .
Deze vragenlijst heeft twee voordelen. Het eerste voordeel is dat er al voor het eerste
intakegesprek informatie verzameld wordt, die gebruikt kan worden tijdens de intake . Het tweede
voordeel is dat de cliënt het gevoel krijgt dat er direct op zijn zorgvraag gereageerd wordt . De
cliënt kan op deze manier namelijk al iets met zijn problemen doen. Daarnaast worden er extra
controlepunten toegevoegd .

Samenstelling van taken herzien (task composition, COMPOS)
Combineer kleine taken in één grotere taak en verdeel grote taken in werkbare kleinere taken. Het
combineren van taken zou moeten leiden tot een kortere set-up tijd en kan ook een positief effect
op de kwaliteit. Te grote taken kunnen als gevolg hebben dat de flexibiliteit minder wordt en kan
een negatieve invloed hebben op de kwaliteit (Reijers, 2002) .
Er zijn geen taken gevonden waar dit op toepasbaar is .

Taken automatiseren (Task automation, AUTO)
Bekijk of taken geautomatiseerd kunnen worden of ondersteund kunnen worden door een
informatiesysteem. Automatiseren betekent vaak dat taken sneller uitgevoerd kunnen worden, met
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minder kosten en een beter resultaat. Het is niet altijd mogelijk om een proces te automatiseren .

In dit geval kan gekeken worden hoe het proces ondersteund kan worden (Reijers, 2002) .
Het is niet mogelijk om het proces te automatiseren, maar het is wel mogelijk om het proces te
ondersteunen met een informatiesysteem . In de situatie bij RCO ambulant zou een
informatiesysteem onder andere kunnen helpen bij het managen van de volgende zaken :

• Het in de gaten houden van individuele casussen en signalering als casussen te lang blijven
hangen in een bepaalde fase .

• Overzicht van waar een cliënt zich in het proces bevindt .
• Overzicht van hoeveel cliënten een bepaalde routing volgen .
• Overzicht van bezettingsgraden en wachttijden .
• Overzicht van aantal aanmeldingen, aantal spoed casussen en aantal afspraken in de

thuissituatie .
• Toewijzen van cliënten aan hulpverleners .

Routin :
Taken herpositioneren (resequencing, RESEQ)
Verplaats taken naar een beter moment binnen het proces. Wanneer een taak niet direct nodig is
voor de opvolgende taken, kan het handiger zijn om de taak pas later uit te voeren. Hierdoor

wordt voorkomen dat de taak niet onnodig wordt gedaan of kunnen taken gecombineerd worden
waardoor de set-up tijd verkort kan worden (Reijers, 2002) .
Op het niveau waar binnen dit project naar de activiteiten gekeken is, zijn er geen activiteiten, die
op een later moment gedaan kunnen worden . Alle activiteiten zijn nodig voor de daar op volgende
activiteit in het proces .

Knock-out (KO)
Rangschik activiteiten zo dat de taken die de minste inspanning kosten en waarna uitval van
klanten mogelijk is, zo vroeg mogelijk gedaan worden zodat er geen werk wordt gedaan voor
cliënten, dat eigelijk niet nodig is. Het werk met de grootste klantuitval kan het beste als eerste
gedaan worden (Reijers, 2002) .
Het proces is at op deze manier ingericht . Bij het aanmelden worden cliënten die geen GGz
problematiek hebben er al zoveel mogelijk uitgefilterd . Dit is de grootste groep . Vervolgens is er
nog een extra filtering bij de eerste intake, waardoor de psychiater als het goed is weinig of geen
cliënten ziet, die niet binnen de GGz horen .

Controle herpositioneren (Control reallocation, RELOC)
Laat controletaken uitvoeren door cliënten . Het nadeel hiervan is dat de kans op fraude toeneemt

(Reijers, 2002) .
Er zijn geen controletaken die overgenomen kunnen worden door cliënten .

Taken parallel uitvoeren (Parallelism, PAR)
Onderzoek of er taken parallel gedaan kunnen worden. Het gaat hierbij om taken die tegelijkertijd
uitgevoerd worden of taken waarbij het niet uitmaakt welke activiteit eerst wordt uitgevoerd . Door
taken parallel uit te voeren, kan de doorlooptijd verkort worden (Reijers, 2002) .
Er is gekeken of er activiteiten zijn, die parallel uitgevoerd kunnen worden . De meeste activiteiten
hebben de input nodig van de activiteit daarvoor en kunnen daarom niet parallel uitgevoerd
worden. Er is wel over gesproken of de eerste en tweede intake tegelijkertijd gedaan kunnen
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worden, omdat dit binnen het zorgprogramma Cognitieve Stoornissen wet gebeurd . Dit zou echter
betekenen dat er dubbel werk gedaan zou gaan worden, omdat de tweede intaker niet door kan
vragen op wat de eerste intaker in zijn gesprek besproken heeft . Dit zou ongunstig zijn voor het
capaciteitsgebruik aan psychiaters .

Triage (TRI)
Deel een algemene taak op in twee of meer alternatieve taken of maak van meerdere taken één
taak. De heuristiek helpt om de taak beter af te stemmen op de competenties van een capaciteit
en de karakteristieken van een casus . Hierdoor verbeterd de kwaliteit (Reijers, 2002) .
Een onderscheid kan gemaakt worden tussen cliënten die in de thuissituatie gezien worden voor de
intake en de cliënten die op kantoor worden gezien . Zo kan intake 1 opgedeeld worden in intake 1
op kantoor en intake 1 in de thuissituatie . Hetzelfde geldt voor intake 2 .

Toewijzen van taken aan resources :
Casusbeheer door één persoon (Casemanager, MAN)
Wijs één medewerker aan die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de gehele casus . De
casemanager is verantwoordelijk voor de hele casus, maar hoeft geen of niet alle taken zelf uit te
voeren. Deze heuristiek betekent een verbetering voor de externe kwaliteit, de kwaliteit naar de
klant toe. De casemanager is het contactpersoon voor de klant, waardoor het proces voor deze
klant transparanter wordt . Ook de interne kwaliteit van het proces kan verbeteren, doordat er één
iemand verantwoordelijk is voor het oplossen van fouten (Reijers, 2002) .
Het casusbeheer kan door iemand uit het PCP gedaan worden . Het gaat hierbij om het monitoren
van de voortgang van individuele cliënten. Het PCP is verantwoordelijk voor de planning van de
afspraken en heeft daardoor het beste overzicht van de planning . De activiteiten binnen het
primaire proces zullen door de hulpverleners uitgevoerd worden .

Casus toewijzen aan één persoon (Case assignment, ASSIGN)
Laat medewerkers zoveel mogelijk stappen van één casus uitvoeren. De set-up tijd wordt hierdoor
korter en het kan ook positief zijn voor de kwaliteit. Het nadeel van deze heuristiek is de
negatieve invloed op de flexibiliteit van het toewijzen van capaciteiten (Reijers, 2002) .
Een cliënt moet door een multidisciplinair team gezien worden tijdens de entreefase, daarom is de
heuristiek casusgerichte teams beter toepasbaar in de situatie van RCO ambulant .

Casusgerichte teams (Customer teams, TEAM)
Wijs een casus toe aan een multidisciplinair team en laat dit team de hele casus afronden. Deze
heuristiek is een variant op de vorige . Deze heuristiek verkort de set-up tijd en kan ook positief
zijn voor de kwaliteit, zowel qua werknemerstevredenheid als kwaliteit van het proces. Een team
kan bestaan uit meerdere medewerkers met dezelfde competenties (Reijers, 2002) .
Cliënten worden voor het entreeproces toegewezen aan een multidisciplinair team bestaande uit
een eerste intaker, een tweede intaker en een GZ psycholoog . Dit team is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het proces .

Toewijzen gericht op behoud van flexibiliteit (Flexible assignment, FLEX)
Wijs taken zodanig toe aan medewerkers dat de flexibiliteit zoveel mogelijk bewaard wordt voor
de nabije toekomst. Dit betekent dat het werk in eerste instantie zoveel mogelijk toegewezen
wordt aan specialisten en vervolgens pas aan generalisten. De gemiddelde wachttijd zal hierdoor
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korter worden, omdat de kans kleiner wordt dat er gewacht moet worden op een geschikte
medewerker (Reijers, 2002) .
In de entreefase wordt geen onderscheid gemaakt tussen specialisten en generalisten . Er is wel
verschil in hoe flexibel de roosters zijn wat betreft of cliënten in de thuissituatie gezien kunnen
worden of niet. Cliënten die voor de eerste intake naar kantoor kunnen komen, worden zoveel
mogelijk toegewezen aan het eerste rooster . Op deze manier blijven de intakers die flexibel zijn, zo
lang mogelijk vrij, wat de flexibiliteit van het proces bevordert (Van der Aalst en Van Hee, 2002) .
Dit geldt ook voor de toewijzing van de tweede intaker in het tweede rooster . Wijs in dit geval
zoveel mogelijk cliënten toe aan de intaker, die zijn intakegesprekken op kantoor houdt . Dit geldt
beide binnen een periode van één à twee weken . Verder is het namelijk zaak om de bezetting zo
hoog mogelijk te houden en daarvoor moeten alle tijdslots zoveel mogelijk gevuld worden .

Resource centraliseren (Resource centralization, CENTR)
Behandel geografisch verdeelde medewerkers alsof ze niet geografisch verspreid zijn (Reijers,
2002) .
Deze heuristiek is niet van toepassing op RCO ambulant, aangezien er geen sprake is van geografisch
verdeelde medewerkers .

Verantwoordelijkheden verdelen (split responsibilities, SPLIT)
Voorkom het splitsen van de taakverantwoordelijkheden over verschillende afdelingen, omdat
gedeelde verantwoordelijkheid kan leiden tot verwaarlozing van de casus of voor conflictsituaties .

Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Aan de andere kant kan het niet splitsen betekenen dat er
minder medewerkers beschikbaar zijn voor de taak, wat een negatieve invloed kan hebben op de
doorlooptijd (Reijers, 2002) .
Het entreeproces vindt alleen plaats binnen RCO ambulant, dus wordt niet gesplitst .

Resources rules :
Aantal betrokkenen verminderen (Numerical involvement, NUM)
Minimaliseer het aantal afdelingen, groepen en personen, dat betrokken is bij een casus . Dit
verkleint de kans op coiirdinatieproblemen en er zal minder tijd nodig zijn voor codrdinatie
(Reijers, 2002) .
Het intaketeam zal een klein team gaan worden . Het MDIO gaat uit drie personen bestaan, te weten
de eerste intaker, de tweede intaker en een GZ psycholoog. Op deze manier heb je de
specialistische kennis die je nodig hebt bijeen, maar wordt er niet meer tijd gebruikt van de
hulpverleners dan nodig .

Extra resources (XRES)
Wanneer de hoeveelheid beschikbare capaciteit niet toereikend is, verhoog dan de hoeveelheid
resources . Dit zal een positieve invloed hebben op de wachttijden . Aan de andere kant zullen de
kosten wel hoger zijn (Reijers, 2002) .
De capaciteit aan psychiaters is de bottleneck capaciteit . Het aannemen van extra psychiaters zal
een positieve invloed hebben op de wachttijden, maar betekent hogere kosten . Verder is het
aannemen van extra capaciteit aan spv-ers en psychiaters lastig, omdat er bij beide
capaciteitssoorten krapte op de markt bestaat . De eerste intaker hoeft echter geen spv-er te zijn .
Het kan ook een andere hulpverlenersoort met de juiste competenties zijn .
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Specialist-generalist (SPEC)
Overweeg om medewerkers meer specialistisch te laten werken of juist meer generalistisch . Het
voordeel van meer specialistisch gaan werken is dat de hulpverlener sneller routines opbouwt en
over meer specifieke kennis beschikt . Dit heeft als resultaat dat de hulpverlener sneller werkt en
een betere kwaliteit kan leveren (Reijers, 2002) . Aan de andere kant zorgen generalisten voor
meer flexibiliteit en kunnen ze zorgen voor een betere bezettingsgraad .
In de huidige situatie houden alle hulpverleners zich bezig met zowel de entreefase als de
behandelfase . Spv-ers houden zich vaak bezig met beide zorgprogramma's . Door de organisatorisch
herinrichting van RCO zal dit gaan veranderen . Door het management is besloten dat er meer
specialistisch gewerkt moet gaan worden . Voor het entreeproces betekent dit dat er een
intaketeam gevormd gaat worden .

Empower (EMP)
Leg de verantwoordelijkheid over de beslissingen over het werk bij degene die het werk uitvoert en
reduceer het "middenmanagement" . Dit kan leiden tot kortere doorlooptijden . Aan de andere kant
kan de kwaliteit van de beslissingen minder worden, worden duidelijk fouten overgeslagen en wordt
de kans op re-work groter (Reijers, 2002) .
Bij RCO ambulant hebben de hulpverleners in de huidige situatie veel autonomie . De hulpverlener
speelt hierdoor een belangrijke rol in de route die de cliënt door het proces volgt . Door de plannen
voor de entreefase zal deze autonomie afnemen, omdat het proces vaster ligt en omdat
hulpverlener zijn afspraken niet meer zelf plant .

Integraal workflowniveau
Onderscheid verschillende workflow typen (Case types, TYP)
Stel vast of taken gerelateerd zijn aan hetzelfde type casus en maak, indien nodig, onderscheid
tussen verschillende processen en product typen. Dit kan de doorlooptijd verkorten en kosten
besparen. Aan de andere kant wordt het geheel van processen complexer (Reijers, 2002) .
Binnen de entreefase kan geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende producttypen
en/of processen .

Technologie (Technology, TECH)
Probeer de fysieke beperkingen binnen het proces weg te nemen door nieuwe technologie toe te
passen. Deze heuristiek kan meerdere positieve effecten hebben, maar het ontwerpen,
implementeren en onderhouden van de technologie kan kostbaar en tijdrovend zijn (Reijers, 2002) .
Het elektronisch patiëntendossier vervult deze rol . Het huidige systeem is langzaam en niet
makkelijk om mee te werken . Op dit punt valt zeker een verbeterslag te maken . Een beter systeem
kan voor tijdswinst zorgen .

Isoleer uitzonderingen (Exception, EXCEP)
Ontwerp het proces voor standaardcasussen en isoleer de uitzonderingen van het normale proces .
Uitzonderingen kunnen het verloop van het proces van de standaardcasussen behoorlijk verstoren .
Door de uitzonderingen te isoleren, verbetert de efficiëntie van het verwerken van de
standaardcasussen (Reijers, 2002) .
In het ontwerp worden de cliënten die een ander proces doorlopen dan het routineproces niet
geïsoleerd van de cliënten die het routineproces doorlopen. Hier is voor gekozen omdat nog niet
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ingeschat kan worden hoe groot de groep cliënten is, die een afwijkende route doorloopt . Als hier
meer over bekend is, is het verstandig om naar opties te kijken om dit wet te doen .

Isoleer batch-georienteerde en periodieke activiteiten (Case-based work, CASEB) .
Bekijk of batchgewijze verwerking en periodieke activiteiten verwijderd kunnen worden uit het
proces. Het verwijderen van deze beperkingen kan als gevolg hebben dat de doorlooptijden korter
worden. Aan de andere kan het ook ten koste gaan van schaalvoordelen (Reijers, 2002).
In de huidige situatie wordt het MDIO van meerdere cliënten gecombineerd tot één groot MDIO . Een
deel van de MDIO's wordt opgedeeld in MDIO's per cliënt . Dit heeft als voordeel een kortere
doorlooptijd, omdat het adviesgesprek direct na het tweede intakegesprek gehouden kan worden .
Dit heeft als nadeel dat je voor ieder apart MDIO te maken hebt met een opstarttijd, omdat
hulpverleners bij elkaar moeten komen en de vergadering opgestart moet worden . Voor de MDIO's
van de cliënten waarbij het tijdstip van het MDIO geen invloed heeft, worden de MDIO's nog steeds
gecombineerd gehouden .

Regels voor externe partijen :
Externe partijen vallen buiten de scope van dit onderzoek en daarom is niet onderzocht of ze

toepasbaar zijn. De heuristieken hieronder wel genoemd, zodat ze bij andere onderzoeken
eventueel wel gebruikt kunnen worden .

Integratie (Integration, INTG)
Integreer het proces van de klant of leverancier met het eigen proces . Het gaat hierbij om
ketenintegratie. Dit kan de doorlooptijd verkorten en kosten besparen, maar de afhankelijkheid
tussen beide processen wordt groter (Reijers, 2002) .

Uitbesteding (Outsourcing, OUT)
Bekijk of er delen van het proces uitbesteed kunnen worden . Uitbesteden kan verstandig zijn
wanneer de andere partij de taken efficiënter uit kan voeren . Het is belangrijk om de kwaliteit te
monitoren en het proces goed te codrdineren (Reijers, 2002) .

Interface met klanten of partners (Interfacing, INTF)
Overweeg om met een gestandaardiseerde interface met cliënten en partners te gaan werken. Dit

kan resulteren in minder fouten, snellere verwerking en minder rework (Reijers, 2002) .

Extern contact reduceren (REDUC)
Reduceer het aantal contacten met cliënten en derden. Door het aantal contacten te verminderen,

kan de doorlooptijd verkort worden . Het nadeel van minder contacten kan zijn dat er essentiële
informatie verloren gaat (Reijers, 2002) .

Informatie bufferen (Buffering, BUF)
Zorg dat de benodigde informatie beschikbaar is in een database en niet opgevraagd hoeft te
worden bij een externe partij. Dit kan de doorlooptijd verkorten . Het up-to-date houden van de
informatie in de database kan kostbaar zijn (Reijers, 2002) .
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Vertrouwen op externe partij (Trusted party, TRUST)
Laat een externe partij de benodigde informatie verzamelen in plaats van het zelf te doen . Dit kan
de kosten en de doorlooptijd verminderen. De kwaliteit van het proces wordt hierdoor wel
afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde informatie (Reijers, 2002) .
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Week 1 : (opstartweek)
Dag 1 : 1 e intakes

Cliënt A
Cliënt B
Cliënt C
Cliënt D

Week 2 :
Dag 1 : 1e intakes

Cliënt E
Cliënt F
Cliënt G
Cliënt H

Week 3 :
Dag 1 : 1 e intakes

Cliënt I
Cliënt J
Cliënt K
Cliënt L

Week 4
Dag 1 : 1 e intakes

Cliënt M
Cliënt N
Cliënt 0
Cliënt P

Week 5 :
Dag 1 : 1e intakes

Cliënt Q
Cliënt R
Cliënt S
Cliënt T

Bijlagen

Dag 2: 2e intakes +
MDIO+adviesgesprek

Dag 2: 2e intakes +
MDIO+adviesgesprek
Cliënt A
Cliënt B
Cliënt C
Cliënt D

Dag 2: 2e intakes +
MDIO+adviesgesprek
Cliënt E
Cliënt F
Cliënt G
Cliënt H

Dag 2: 2e intakes +
MDIO+adviesgesprek
Cliënt I
Cliënt J
Cliënt K
Cliënt L

Dag 2: 2e intakes +
MDIO+adviesgesprek
Cliënt M
Cliënt N
Cliënt 0
Cliënt P

GGzE
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Opmerkingen bij het rooster:

• Wanneer een intaker direct voor of na een MDIO een afspraak heeft met een cliënt, is er 5
minuten vrij gepland, zodat de intaker van ruimte kan wisselen. Wanneer dit te strak
gepland wordt, loop je de kans dat het hele rooster uit gaat lopen, zodra er één gesprek
ook maar iets uitloopt .

• De gesprekken van de tweede intaker moeten strak gepland worden, omdat de tijd waarop
het MDIO en het adviesgesprek gehouden worden, hiervan afhankelijk zijn .

• Wanneer het adviesgesprek uitloopt, omdat het een moeilijk gesprek is, is dit geen
probleem, omdat direct na het gesprek administratietijd staat gepland . Deze tijd kan voor
uitloop gebruikt worden als dat nodig is .

• De tijd die in het rooster gepland staat voor voorbereiding en administratie kan voor
meerdere zaken gebruikt worden, zoals voorbereiding, verslag, telefonisch contact, contact
met systeem, verwijzer of bijvoorbeeld apotheek . Daarnaast staat er ook nog tijd gepland
voor verslag cliënt x en administratie cliënt x . Deze tijd staat voor een specifieke taak
ingepland in het rooster, maar kan ook flexibel voor bovenstaande zaken gebruikt worden .
Door flexibel met deze tijdslots om te gaan, kan ook de spreiding voor de benodigde tijd
opgevangen worden .

• Het verslag van de vierde cliënt die door de eerste intaker voor de eerste intake gezien
wordt, kan niet helemaal afgerond worden op diezelfde dag . Hiervoor is op de dag dat de
MDIO's en adviesgesprekken ingepland staan, tijd ingepland. De eerste intaker zou er voor
kunnen kiezen om de dag van de eerste intakes langer te werken om het verslag wel af te
kunnen maken . Maar dit is een keuze die de intaker zelf moet maken .

• Er moet altijd een intakedag zitten tussen de eerste en tweede intake, zodat er uitloop is
om de administratie uit te werken, contact op te nemen met het (professionele) systeem en
om eventueel extra dingen uit te zoeken . Er is voor gekozen om beide gesprekken niet op
één dag te plannen in verband met de kwaliteit en daarom is deze buffer nodig . Daarnaast
vallen in deze situatie het eerste en het tweede gesprek nooit in één week . Wanneer beide
gesprekken in één week vallen kan dat lastig zijn voor familie, omdat zij dan twee keer in
dezelfde week vrij zouden moeten nemen, wanneer zij met de cliënt meekomen .
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Week 1 : (opstartweek)
1 e intakes
A
B
C
D
E
F

Week 2 : (opstartweek)
1 e intakes
G
H
I
J
K
L

Week 3 :
1e intakes
M
N
0
P

Q
R

Week 4 :
1 e intakes
S
T
U
V
W
X

Week 5 :
1 e intakes
Y
Z
AA
AB
AC
AD

TU/e

BiitaRen

2e intakes + MDIO

2e intakes + MDIO
A
B
C
D
E
F

2e intakes + MDIO
G
H
I
J
K
L

2e intakes + MDIO
M
N
0
P

Q
R

2e intakes + MDIO
T
U
V
W
X
Y

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Adviesgesprek
A
B
C
D
E
F

Adviesgesprek
G
H
I
J
K

Adviesgesprek
M
N
0
P

Q
R

GGzE
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Bi'la en GGzE
Opmerkingen bij het rooster :

• De planning is een voorbeeld . Wanneer een eerste intaker twee cliënten in de thuissituatie
moet zien, is het waarschijnlijk handiger-wanneer de hulpverlener direct doorrijdt naar de
tweede cliënt wanneer het eerste gesprek afgerond is. De tijd die dan tussen de twee
gesprekken moet zitten, is afhankelijk van hoe ver de cliënten bij elkaar vandaan wonen .

• Er is uitgegaan van hetzelfde rooster voor de drie eerste intakers. Dit hoeft niet . De tijden
voor de eerste intakes en de adviesgesprekken zouden bijvoorbeeld omgedraaid kunnen
worden, wanneer dat qua beschikbare ruimtes beter uitkomt .

• De tijden voor het MDIO moeten aangehouden worden, aangezien er meerdere
hulpverleners zijn, die met deze tijden rekening moeten houden .

• Voor de eerste intakers is anderhalf uur MDIO + administratie ingepland . Binnen deze tijd
zal twee keer een kwartier gebruikt worden voor het MDIO . Het is namelijk de bedoeling dat
de intaker alleen bij de bespreking van zijn eigen cliënten is . Dit is op deze manier gepland,
aangezien er niet met vaste koppels gewerkt kan worden omdat op het moment van
aanmelden nog niet bekend is of het tweede gesprek op kantoor gehouden kan worden .
Zodra de tweede intake gepland zijn, kan ook een rooster voor het MDIO gemaakt worden .
De intaker weet dan van te voren hoe laat zijn cliënten besproken worden .

• In het rooster zijn bij de eerste intake meer cliënten per blok genoemd . Dit zijn de cliënten
van de verschillende eerste intakers .

• De tijd die in het rooster gepland staat voor voorbereiding, administratie en contact
verwijzer kan voor meerdere zaken gebruikt worden, zoals voorbereiding, verslag,
telefonisch contact, contact met systeem, verwijzer of bijvoorbeeld apotheek . Daarnaast
staat er ook nog tijd gepland voor verslag cliënt x en administratie cliënt x . Deze tijd staat
voor een specifieke taak ingepland in het rooster, maar kan ook flexibel voor bovenstaande
zaken gebruikt worden . Door flexibel met deze tijdslots om te gaan, kan ook de spreiding
voor de benodigde tijd opgevangen worden .

• Cliënten kunnen binnen dit rooster ook op kantoor gezien worden. De eerste intaker houdt
dan tijd over, maar dit geeft de intaker extra tijd voor andere taken of het compenseert
reistijd, wanneer een andere cliënt ver weg woont .

• Aan het eind van de dag is uitloop voor administratie gepland, aangezien het zo kan zijn dat
een deel van de geroosterde tijd voor administratie voor reizen gebruikt moet worden .

• In het rooster is er vanuit gegaan dat de adviesgesprekken op kantoor gehouden worden .
Wanneer dit niet mogelijk zal het rooster iets anders gepland moeten worden, maar wel zo
dat de eerste intaker op tijd terug is voor het MDIO .

• De GZ psychologen hoeven niet dezelfde te zijn als bij het andere rooster . Dezelfde GZ
psychologen heeft als voordeel dat het intaketeam dan niet te groot wordt . Aan de andere
kant creëer je flexibiliteit wanneer meer GZ psychologen als derde discipline bij het MDIO
aanwezig kunnen zijn voor als er een keer iemand afwezig is .

• De gesprekken van de eerste intakers kunnen eventueel op een andere dag gehouden
worden dan het MDIO wordt gehouden . Het is wel van belang dat het verslag klaar is voor de
tweede intake en dat de tweede intake en het adviesgesprek op tijd gepland worden .
Daarom zou er beter meer dan een week tussen kunnen zitten, dan minder. Er moet wel
voor een vaste dag gekozen worden zodat het PCP de afspraken in kan plannen . Deze optie
kan gunstiger zijn, omdat een aantal hulpverleners verwachten dat vier gesprekken op één
dag, die deels ook in de thuissituatie zijn, best zwaar is . Het nadeel van deze optie is, dat
als je de intake over meer dagen verspreidt het moeilijk kan zijn om de tijd die voor intakes
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Bijlagen GGzE
gepland staat ook daadwerkelijk voor de intakes te gebruiken, omdat verschillende taken
dan meer door elkaar gaan lopen .

• Voor intaker 2C staat het contact met de verwijzer/apotheek nu tussen half 5 en 5 uur
gepland, dit is waarschijnlijk geen handige tijd qua bereikbaarheid .

• Intaker 2C kan eventueel ook op een andere dag zijn intakes doen, zolang het MDIO op de
geplande tijd en dag gehouden wordt .

• Wanneer er meer tijd in reistijd gaat zitten dan verwacht bij het maken van deze planning,
dan kan er voor gekozen worden om de eerste intaker zijn verslag in te laten spreken en het
uit te laten werken door een secretaresse .

• Er kan dan voor gekozen worden om niet alles op één dag te plannen, maar om de
gesprekken over twee dagen te verdelen en dan wat meer tijd te plannen .

• Er zit geen intakedag tussen beide gesprekken bij dit rooster . Dit betekent dat losse eindjes
eventueel op een andere dag nog uitgezocht moeten worden, als dat niet op de intakedag
zelf kan. Er kan ook voor gekozen worden om twee weken tussen de eerste en tweede
intake te plannen, zodat er wel een extra intakedag tussen zit . Met die planning blijf je net
binnen de treek-normen .
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Week 1 :
1 e intakes
A
B
C
D
E
F

Week 2 :
1eintakes
G
H

J
K
L

Week 3 :
leintakes
M
N
0
P

Q
R

Week 4 :
leintakes
S
T
U
V
W
X

Week 5 :
1eintakes
Y
Z
AA
AB
AC
AD

Bil Lagen

2e intakes + MDIO

2e intakes + MDIO
A
B
C
D
E
F

2e intakes + MDIO
G
H
I
J
K

2e intakes + MDIO
M
N
0
P

Q
R

2e intakes + MDIO
S
T
U
V
W
X

Adviesgesprek

Adviesgesprek
A
B

Adviesgesprek
G
H
C
D
E
F

Adviesgesprek
M
N
I
J
K
L

Adviesgesprek
S
T
0
P

Q
R
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Bi'la en GGzE
Afwijkingen ten opzichte van variant 1 :
De situatie in de ochtend verandert niet ten opzichte van de eerste variant .
Voor intaker 1C en 1D verandert er weinig in het nieuwe rooster . In de eerste variant van het
rooster staat anderhalf uur gepland waar binnen het MDIO kan vallen en in de tweede variant is dit
nog maar een uur, omdat twee van de zes cliënten hun eigen MDIO hebben .

• Wanneer een intaker direct voor of na een MDIO een afspraak heeft met een cliënt, is er 5
minuten vrij gepland, zodat de intaker van ruimte kan wisselen . Wanneer dit te strak
gepland wordt, loop je de kans dat het hele rooster uit gaat lopen, zodra er één gesprek
ook maar iets uitloopt .

• De tijden voor het MDIO moeten wel aangehouden worden, aangezien er meerdere
hulpverleners zijn, die met deze tijden rekening moeten houden . Wanneer er een
adviesgesprek direct na het MDIO gehouden wordt, staat dat gesprek ook vast .

• De gesprekken van intaker 2B in de middag moeten strak gepland worden, omdat de tijd
waarop het MDIO en het adviesgesprek gehouden worden, hiervan afhankelijk zijn .

• Het middagrooster van 1 B gaat meer lijken op rooster 1 . De tweede intake, het MDIO en
adviesgesprek worden na elkaar gehouden . Intaker 1 B hoeft geen rekening te houden met
het algemene MDIO aangezien zijn cliënten al besproken zijn .

• Bij de psychologen is er in het rooster vanuit gegaan dat één psycholoog bij de MDIO's voor
één cliënt aanwezig is en dat de andere psycholoog bij het MDIO aanwezig is waarbij
meerdere cliënten besproken worden .
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Bi'la en

Bijlage N: Toewijzen van roosters en intakers
In deze bijlage staat de beslisboom die gebruikt kan worden bij het toewijzen van cliënten aan één
van de roosters en aan een intaker wanneer er gewerkt wordt met het eerste rooster en met de
tweede variant van het tweede rooster .

Kan de eerste intake op kantoor gehouden worden?

Nee

Is er tijd vrij in rooster 1?

Plan de 1e en 2e intake, het
MDIO en adviesgesprek in
in rooster 1

Nee

Plan de ie en 2e intake, het
MDIO en adviesgesprek in
in rooster 2.

Is op het moment van aanmelden
bekend dat de tweede intake op
kantoor kan?

Nee

Plan intake 1 in in rooster 2

Na de eerste intake :

I
Kan de tweede intake op kantoor
gehouden worden?

Nee

Plan de 2e intake, het MDIO
en adviesgesprek in rooster
2.

Plan de 2e intake, het MDIO
en adviesgesprek in rooster
2. De tweede intaker wordt
de flexibele intaker .
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Bi'la en U

Bijlage 0: Implementatieplan
Deze bijlage bevat het implementatieplan voor het ontwerp dat in hoofdstuk 5 en 6 is
gepresenteerd. In een implementatieplan staan de stappen die gezet moeten worden om het
ontwerp te realiseren, uitgezet in de tijd . Verder staat aangegeven wie voor welke stap

verantwoordelijk is (Van Aken, 2003) . Het is belangrijk dat alle stappen worden uitgevoerd om tot
een goede implementatie van het ontwerp te komen . De stappen die gedaan moeten worden zijn
verdeeld over drie opeenvolgende fases: de voorbereidingsfase, de invoeringsfase en de
evaluatiefase .

Het implementatieplan bevat geen deadlines voor de verschillende stappen, maar volgnummers, die
aangeven in welke volgorde stappen gedaan moeten worden . Wanneer twee stappen hetzelfde
nummer hebben, betekent dat dat de stappen parallel uitgevoerd kunnen worden .

Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase is de eerste fase van het implementatieplan . Tijdens de voorbereidingsfase
moeten er een aantal dingen uitgezocht worden, die niet tijdens de ontwerpfase meegenomen
konden worden . Daarnaast zullen er een aantal beslissingen genomen moeten worden en zullen er al
daadwerkelijk een aantal stappen gezet moeten worden .

De eerste stap die gedaan moet worden, is het accepteren van het plan (Van Aken, 2003) . Het is
belangrijk dat de belangrijkste betrokkenen het plan accepteren om te kunnen komen tot een
succesvolle implementatie .

Tijdens de voorbereidingsfase zal met een projectgroep gewerkt moeten worden . In deze
projectgroep zullen de toekomstige intakers, het PCP en het management vertegenwoordigd
moeten zijn om er voor te zorgen dat er vanuit de verschillende oogpunten naar de invoering van
het ontwerp wordt gekeken . Het is belangrijk voor het draagvlak van het ontwerp dat daarnaast ook
naar andere medewerkers duidelijk wordt gecommuniceerd over wat er gaat gebeuren .

Informatie Et beslissingen
Verantwoordelijke

1 Beslis wat de startdatum wordt voor de invoering van het ontwerp en Zorgmanager en
voeg op basis daarvan deadlines toe aan het implementatieplan . Programmaleider

2 Breng de rot van het PCP en het secretariaat duidelijk in kaart . Het gaat Programmaleider
hierbij om de taken die zij uit gaan voeren (voorbereiding 8t planning,
MDIO, uitwerken verslag) en de tijdsbesteding die hier bij hoort .

2 Zorg dat er afspraken gemaakt worden over hoe de aansluiting tussen de Zorgmanager en
entreefase en de behandelfase wordt geregeld . Belangrijk hierbij is dat Programmaleider
de cliënt binnen 42 dagen na de indícatiestelling zijn eerste
behandelingscontact moet hebben volgens de treek-norm .

2 Beslis over hoe de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe Zorgmanager
situatie geregeld wordt om er voor te zorgen dat er geen cliënten tussen
beide systemen gaan vallen .

2 Beslis hoe er om gegaan wordt met cliënten die tussen de twee Programmateider
zorgprogramma's wisselen. Wie doet het adviesgesprek wanneer een
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Bi'la en GGA
cliënt door een eerste intaker van het zorgprogramma Cognitieve
Stoornissen is gezien .

2 Breng in kaart wat het doel is van iedere activiteit . M.a.w. wat moet er Programmaleider
aan het eind van iedere activiteit bekend en gedaan zijn?

2 Beslis over welke eisen er gesteld worden aan het intakeverslag, de Programmaleider
biografie, de brief naar de verwijzer en welke kwaliteitslijstjes tijdens
de intake ingevuld moeten worden .

2 Beslis over hoe er wordt omgegaan met vrije dagen . Zorgmanager
2 Beslis over hoe ziekte van een intaker wordt opgevangen . Zorgmanager
2 Bekijk hoe de administratie van het MDIO efficiënter kan . Zorgmanager
2 Kijk naar de invulling van het MDIO voor aanvullende diagnostiek . Zorgmanager en

Programmaleider

Alle beslissingen die genomen worden, zullen ook duidelijk met de betrokkenen besproken moeten
worden, zodat dat ook de manier wordt waarop gewerkt gaat worden .

Stappen :
Verantwoordelijke

1 Wijs intakers aan voor de basisdiagnostiek . Benodigd zijn : Zorgmanager
drie eerste intakers voor 1 dag per week en één eerste intaker voor 2
dagen per week
twee tweede intakers voor bijna 1 dag per week en één voor een halve
dag per week
Minimaal twee psychologen voor het MDIO

2 Maak een keuze over op welke dagen de intakes gehouden gaan worden . Zorgmanager
Maak vervolgens een half jaar rooster, zodat rekening gehouden kan
worden met vrije dagen .

2 Plan het MDIO voor de aanvullende diagnostiek . Zorgmanager
2 Verdeel de rollen binnen het PCP/ secretariaat . Zorgmanager
3 Maak de vragenlijst. Programmaleider
3 Maak de folder . Zorgmanager en

programmaleider
3 Houd tijd vrij in de roosters van de intakers op de intakedagen . Zorgmanager
3 Maak een keuze in welke prestatie-indicatoren gebruikt gaan worden en Zorgmanager en

welke niet . programmaleider
3 Meet de prestatie-indicatoren, die nog niet gemeten zijn . Zorgmanager
4 Train intakers (als deze competenties missen) . Zorgmanager en

Programmaleider
4 Maak afspraken met Informatievoorziening over informatie die nog niet in Zorgmanager

het Management Informatie Systeem staat .
4 Zet informatie op de website over procedure . Zor manager
4 Licht huisartsen in over nieuwe procedure . Zor manager
4 Pas de wachtruimte aan zodat cliënten daar ook 25 minuten kunnen Zorgmanager

wachten op het adviesgesprek .
r4-. Wijs de gastvrouw . Zorgmanager
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4 Maak een plan voor system atische opvolging van de evaluatie .

GGzE
Zorgmanager

Invoeringsfase
Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond, kan het ontwerp geïmplementeerd worden . Dit zal
gebeuren tijdens de invoeringsfase . Het is belangrijk dat de invoering van het ontwerp goed
gemonitord wordt, zodat ingegrepen kan worden wanneer dingen anders lopen dan gepland . Het is
handig wanneer een deel van het projectteam van de voorbereidingsfase in deze fase de rol van
procesbewaker krijgt, omdat zij betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en ook betrokken zijn
bij de uitvoering . Het is belangrijk dat hier één iemand verantwoordelijk voor gemaakt wordt om
tot een succesvolle invoering van het ontwerp te komen .

Tijdens de invoeringsfase moeten de volgende stappen gedaan worden :
Verantwoordelijke

5 Implementeer het ontwerp . Zorgmanager
5 Plan het eerste half jaar één keer per maand een bijeenkomst met de

intakers en het PCP om te bespreken hoe de invoering verloopt . Zowel de
inhoudelijke kant als de logistieke kant en de randvoorwaarden moeten
besproken worden .

Zorgmanager

5 Registreer de cliënten die een afwijkend proces doorlopen . Jan 0./Erik
5 Registreer welke gesprekken in de thuissituatie gehouden worden en wat

de redenen zijn om die gesprekken in de thuissituatie te houden .
Jan 0./Erik

5 Registreer het aantal no-shows en gecancelde gesprekken vanuit RCO . Jan 0./Erik
5 Registreer het aantal spoedaanmeldingen . Jan 0./Erik

5 Evalueer iedere twee weken de wachttijden en bezettingsgraad . Jan 0./Erik

Het zou het handigste zijn wanneer bovenstaande zaken geregistreerd kunnen worden in het
elektronisch patiëntendossier zodat ze door Informatievoorziening uit het systeem gehaatd kunnen
worden. Als dit niet haalbaar is, zat er binnen RCO ambulant een registratiesysteem opgezet
moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een excelbestand, waarin alles geregistreerd kan
worden. Het systeem moet zo ingericht worden dat het zo min mogelijk extra inspanning kost om de
extra zaken te registreren .

Evaluatiefase
Al tijdens de invoeringsfase zal gemonitord moeten worden hoe de invoering van het ontwerp
verloopt, maar na ongeveer vier tot zes maanden zal een grote evaluatie plaats moeten vinden .
Voor deze vier tot zes maanden is gekozen omdat de doorlooptijd van de entreefase in de nieuwe
situatie ongeveer een maand tot anderhalve maand is en het belangrijk is dat een redelijke groep
cliënten de hele entreefase heeft doorlopen . Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit
dat je te maken hebt met een opstartperiode . Voordat er geëvalueerd wordt moet vastgesteld
worden, hoe lang deze opstartperiode is geweest .

Verantwoordelijke

7 Controleer of de aannames die gemaakt zijn bij het maken van het Zorgmanager
ontwerp overeen komen met de praktijk (zie ook paragraaf 6 .3
besturing) .

7 Meet de prestatie-indicatoren om te zien of de verandering ook gezorgd Zorgmanager
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heeft voor de verwachte verbetering .
7 Evalueer of er punten zijn waarop het ontwerp aangepast moet worden

om tot betere resultaten te komen .
Zorgmanager

8 Pas het ontwerp voor de capaciteitsbeheersing aan (indien nodig) . Zorgmanager
8 Systematische opvolging van de evaluatie . Zorgmanager

Onthoud tijdens deze fase het volgende : evalueren kost tijd, maar biedt ook de mogelijkheid om te
leren, om fouten in de toekomst te voorkomen en om succes te bewaren (Van Aken, 2003) .
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