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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van mijn onderzoek in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Dit 

onderzoek is de afronding van mijn bacheloropleiding technische bedrijfskunde aan de Universiteit 

Twente. 

Om de resultaten van het onderzoek te behalen is er een periode van 12 weken, verdeeld over de 

maanden juli, augustus, september en oktober, stage gelopen op de urologieafdeling. Tijdens mijn 

stage heb ik met veel plezier op het secretariaat gewerkt. Tijdens mijn werk op het secretariaat ben 

ik in een hele andere omgeving terecht gekomen waarin ik normaal werk. Normaal gesproken heb ik 

college met een volledig mannelijk publiek, terwijl op het secretariaat ik de enige man was. Dit 

zorgde voor hele andere gespreksonderwerpen. Het werken op het secretariaat was een waardevolle 

ervaring en vooral erg leuke tijd. Daarom wil ik de dames van het secretariaat heel hartelijk danken 

voor de tijd dat ik op het secretariaat heb mogen werken. Tevens wil ik ook Gesiene Vos, 

afdelingshoofd polikliniek urologie, hartelijk bedanken voor mijn dagelijkse begeleiding en het 

verstrekken van informatie.  

Een ander zeer leerzame ervaring is het meemaken van het medische proces vanuit het oogpunt van 

een zorgverlener. Zo heb ik tijdens mijn onderzoek een aantal dagen met artsen en een enkele dag 

met een verpleegster meegelopen om het proces in kaart te brengen. Zodoende heb ik een betere 

kijk gekregen op alle aspecten van het vak van arts en verpleegster en is mijn respect voor een 

zorgverlener alleen maar toegenomen. Ik wil de artsen en de verpleegkundige van de polikliniek 

daarom bedanken dat ik heb mogen meekijken tijdens het werk. 

Verder wil ik mijn begeleiders van het bacheloronderzoek ook heel erg bedanken. Ik wil mevrouw De 

Vries heel erg bedanken voor het aanbieden van deze opdracht en de tips die ik heb gekregen tijdens 

de voortgangsgesprekken, deze hebben heel erg geholpen bij het onderzoek. Mevrouw Vliegen wil ik 

erg bedanken voor alle tips die zij heeft voorgedragen tijdens onze gesprekken. De voorgestelde tips 

en structuur hebben mij heel erg geholpen om het verslag te schrijven.  

Als laatste wil mijn moeder bedanken voor het nakijken van mijn verslag op spelling en Nederlandse 

taal.  
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Management Summary 

Aanleiding 
Het komt geregeld voor dat een patiënt geruime tijd moet wachten voordat de afspraak met een arts 

begint. Dit is ook het geval op de urologieafdeling van het Medisch Spectrum Twente. Het streven 

van het teamhoofd is dat 90% van de patiënten minder dan vijftien minuten gedwongen moet 

wachten. 

Huidige situatie 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een gedwongen wachttijd van meer dan een uur en een uitloop 

van ruim een uur geregeld voorkomen. De oorzaken van dit probleem zijn bestudeerd en het 

volgende kernprobleem is geïdentificeerd: De tijd die voor een afspraak staat is te kort.  

Interventies 
Aanbevolen wordt: 

 De geplande tijd van een afspraak te verlengen 

 De werkelijke duur van een afspraak te verkorten 

o Voorbereiden van een spreekuur 

o Administratieve taken verkorten of verplaatsen naar daarvoor gecreëerde 

administratiemiddagen 

 Variabiliteit verminderen 

o Standaardiseren van taken 

o Spoedtelefoontjes uit te spreiden over de aanwezige artsen 

Analyse 
De analyse van de huidige situatie gaf duidelijk aan dat de geplande afspraakduur en de werkelijke 

afspraakduur niet met elkaar overeen kwamen. De aanbevelingen zijn verder onderworpen aan een 

gevoeligheidsanalyse door middel van een Monte Carlo simulatie. De gevoeligheidsanalyse laat zien, 

dat om het doel, 90% van de patiënten heeft minder van vijftien minuten gedwongen wachttijd, te 

bereiken zowel de geplande afspraakduur, de werkelijke afspraakduur en de variabiliteit van de duur 

moet worden aangepast. Het doel kan al bereikt worden door de geplande afspraaktijd twee 

minuten langer te maken, de werkelijke afspraakduur twee minuten korter te maken en de 

variabiliteit met twee minuten te verminderen.  

Consequenties 
Het gevolg van de voorgestelde maatregelen is dat er een afweging gemaakt moet worden tussen 

het aantal patiënten dat per dag gezien kan worden en de gedwongen wachttijd van de patiënt. Het 

verlengen van de geplande afspraaktijd impliceert dat er minder patiënten gezien kunnen worden. 

Verdere veranderingen zullen leiden tot het verplaatsen van een aantal werkzaamheden van arts 

naar secretaresse. Tot slot worden patiënten gevraagd van te voren een lijst met medicijnen in te 

leveren. 
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1 Inleiding 
Een van de meest gehoorde klachten van mensen die een ziekenhuis bezoeken is dat ze wel erg lang 

moeten wachten voordat de arts tijd heeft om hen te zien. Dit is ook het geval bij de polikliniek van 

de urologieafdeling in het Medisch Spectrum Twente (MST). In dit onderzoek wordt onderzocht hoe 

het mogelijk is om ervoor te zorgen dat patiënten niet te lang hoeven wachten als ze een afspraak in 

het ziekenhuis hebben. Dit onderzoek zal u leiden via de probleemstelling naar de analyse van de 

huidige situatie. Dit wordt gevolgd door een literatuurstudie, waarna het project wordt afgesloten 

met mogelijke verbeteringen, verdere conclusies en enkele aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek ingeleid. Paragraaf 1.1 beschrijft de context van het onderzoek, 

gevolgd door de probleembeschrijving in paragraaf 1.2. Paragraaf 1.3 werkt het doel van het 

onderzoek uit, waarna paragraaf 1.4 de onderzoeksaanpak beschrijft. Het hoofdstuk sluit af met de 

te beantwoorden onderzoeksvragen.  

1.1 Context  
Het Medisch Spectrum Twente (MST) is een groep van ziekenhuizen in de regio Twente. Het MST 

heeft twee ziekenhuislocaties in Enschede, één ziekenhuislocatie in Oldenzaal en buitenlocaties in 

Haaksbergen en in Losser, met als doel zo goed mogelijk zorg te bieden aan de regio Twente. Het 

MST biedt verzorging aan een regio met ruim een kwart miljoen inwoners. Om dit in goede banen te 

leiden zijn er voldoende bedden, medisch specialisten en andere zaken nodig. In het MST werken 

ruim 4000 medewerkers, waaronder 250 medisch specialisten. In tabel 1 worden de kerncijfers 

getoond.  

Tabel 1: Kerncijfers MST (Jaarverslag MST, 2010) 

 Bedden Opnames Dagopnames Verpleegdagen Polikliniek-
bezoeken 

Aantal per jaar 1070 32.400 32.200 198.400 490.800 

 

Deze opdracht is uitgevoerd voor de afdeling urologie. De urologieafdeling bevindt zich in het 

recentelijk nieuwgebouwde Vrouw Kind Centrum (VKC) in Enschede. In het VKC hebben de 

afdelingen, urologie, gynaecologie, neonatologie, verloskunde en de kinderafdeling een plaats. In het 

VKC bevinden de polikliniek en de verpleegafdeling zich op één verdieping. Dit is uniek in het MST.  

De polikliniek urologie bestaat uit vijf medisch specialisten in een maatschap, bijgestaan door één 

chef de clinique. De chef de clinique is een uroloog die in dienst is van het MST en niet tot de 

maatschap behoort. In de oude bezetting, zonder chef de clinique, werden in 2010 ruim 22.000 

poliklinische afspraken afgehandeld. Dit komt neer op ongeveer 10.000 patiënten. Om al deze 

bezoeken in goede banen te leiden worden de medisch specialisten ondersteund door acht 

secretaresses en zeven verpleegsters die worden aangestuurd door een teamhoofd polikliniek.  

Om ervoor te zorgen dat de zorg naar de patiënt toe zo volledig mogelijk is, zijn er ook spreekuren in 

het MST in Oldenzaal en in de buitenpoli in Haaksbergen. Ook is er een speciale 

stomaverpleegkundige en zijn er speciale bekkenbodemfysiotherapeuten aanwezig op de afdeling 

urologie.  
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1.2 Probleembeschrijving 
Op de polikliniek van de urologie is er een probleem ontstaan met de wachttijden voordat patiënten 

gezien worden door een arts. Het kwam in de periode van dit onderzoek geregeld voor dat patiënten 

door de dag heen wel een uur tot anderhalf uur op hun afspraak moesten wachten. Dit resulteerde 

af en toe ook in een uitloop van de poli tot na half 6, terwijl het spreekuur volgens de planning om 

half 5 klaar zou moeten zijn. 

Door deze lange wachttijden ontstaan bij de patiënten irritaties. Tevens is de communicatie rondom 

de redenen van de uitloop richting patiënten gebrekkig. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat 

directe redenen voor de uitloop ook niet zichtbaar zijn voor de secretaresses die aan de balie zitten 

in de wachtkamer.  

1.3 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is ervoor te zorgen dat patiënten minder lang moeten wachten op hun 

afspraak en te onderzoeken welke maatregelen de uitloop van de polikliniek verminderen. De 

hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: Hoe is de wachttijd en de uitloop op de polikliniek te 

verminderen?  

1.4 Aanpak 
Om het probleem op te lossen is er gebruik gemaakt van de Algemene Bedrijfskundige 

Probleemaanpak (APB) (Heerkens, 1998). Het voordeel van deze methode is dat er in fases gewerkt 

wordt. De stappen worden in een chronologische volgorde doorlopen, beginnend bij de 

probleemdefinitie, probleemanalyse en de onderzoekopzet naar uiteindelijk de conclusies en 

aanbevelingen.  

 

Ten eerste wordt er begonnen met het identificeren van het kernprobleem. Dit gebeurt door middel 

van het opstellen van een probleemkluwen. Uit deze probleemkluwen kunnen dan de kandidaat 

kernproblemen worden geformuleerd, waarvan er uiteindelijk één van wordt verkozen tot 

kernprobleem. De volgende fase concentreert zich op analyseren van het probleem. Hierin wordt het 

kernprobleem ontleed in een aantal kennisproblemen. Voor het oplossen van de kennisproblemen 

wordt een onderzoeksplan gemaakt. In het onderzoeksplan worden een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld. Door beantwoording van de onderzoeksvragen kan het kennisprobleem worden opgelost 

en zodoende kan er uiteindelijke een aanbeveling worden geconstrueerd voor de oplossing van het 

kernprobleem. Voor de verdere uitwerking van het onderzoeksplan is er gebruik gemaakt van de 

methodologische checklist (Heerkens, 1998). 

1.5 Onderzoeksvragen 
Hieronder is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. De beantwoording van deze vragen gebeurt in 

de komende hoofdstukken. Achter iedere opgestelde onderzoeksvraag staat het hoofdstuk waarin de 

vraag beantwoord is.  

 Hoe ziet de huidige situatie eruit? (Hoofdstuk 2) 

 Waar liggen in de huidige situatie de knelpunten? (Hoofdstuk 2) 

 Wat wordt er in de literatuur gezegd over de in de analyse van de huidige situatie 

gevonden problemen? (Hoofdstuk 3) 
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 Wat zijn de mogelijke interventies voor de gevonden problemen (Hoofdstuk 4) 

 Welke conclusies zijn er te trekken voor de oplossing van het hoofdprobleem? 

(Hoofdstuk 5) 
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2 Huidige situatie 
In hoofdstuk 1 zijn een tweetal vragen opgesteld die dit hoofdstuk beantwoordt. Het gaat om de 

vragen: Hoe ziet de huidige situatie eruit? Waar liggen in de huidige situatie de knelpunten? Het doel 

van dit hoofdstuk is om deze vragen door middel van een empirisch onderzoek te beantwoorden, 

waarna verdere onderzoeksvragen zijn opgesteld. 

Paragraaf 2.1 beschrijft het huidige proces. De besturing van het proces volgt in paragraaf 2.2. In de 

daaropvolgende paragraaf is het uitgevoerde empirisch onderzoek uitgewerkt. Deze paragraaf is 

onderverdeeld in een aantal subparagrafen. De subparagrafen behandelen de variabelen, 

significantie en de prestaties van de huidige situatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het 

benoemen van de knelpunten van het proces, gevolgd door de nieuwe onderzoeksvragen (paragraaf 

2.5).  

2.1 Proces 
Op de polikliniek zijn twee typen afspraken die gemaakt worden met de patiënt. Ten eerste zijn er de 

reguliere spreekuren. Ten tweede is er de mogelijkheid dat een patiënt een afspraak krijgt voor een 

verrichting. Deze verrichtingen kunnen uiteenlopen van een blaasonderzoek tot een circumcisie.  

2.1.1 Afspraken 

De afspraken worden gemaakt op het secretariaat door een secretaresse. Iedere arts heeft zijn eigen 

secretaresse, maar deze secretaresse kan voor iedere arts een afspraak maken. Nieuwe patiënten 

kunnen alleen een afspraak krijgen na een verwijzing van de huisarts. Voor een controleafspraak 

krijgen mensen een aantal weken van te voren een brief in huis met daarop de tijd en datum van de 

afspraak. Het proces is gevisualiseerd in Appendix A en in Appendix B is te zien hoe een patiënt zich 

door het proces begeeft.  

Per dag is het programma opgedeeld in een ochtend- en een middagdeel. Per dagdeel kan een arts 

een aantal programma’s hebben. Ten eerste is het mogelijk voor een arts om de hele ochtend 

visite/spoeddienst te hebben. Dit houdt in dat de arts geen regulier programma draait, maar alle 

spoedpatiënten behandeld en visite loopt op de afdeling bij patiënten die recentelijk een operatie 

hebben ondergaan. Daarnaast is het mogelijk dat een arts een administratieochtend/middag heeft 

en als laatste kan hij een spreekuur of verrichting/spreekuur hebben. De ochtend en middag zijn 

opgedeeld in twee blokken. Tijdens een verrichtingen/spreekuur dagdeel heeft een arts een blok 

spreekuur en een blok verrichtingen. De tijden van de blokken zijn het volgende: 

Ochtend: 08:15-10:15 en 10:35-12:15 

Middag: 13:00-14:40 en 15:00-16:30 

2.1.2 Spreekuur 

Bij een spreekuur ontvangt een arts de patiënt op een spreekuurkamer. Tijdens deze afspraak stelt 

een arts een diagnose en stelt hij vast hoe verder te handelen. De arts bepaalt dan welke 

vervolgonderzoeken er nodig zijn en of een operatie noodzakelijk is. Gedurende een spreekuur kan 

een arts eventueel een klein lichamelijk onderzoek uitvoeren. In dit onderzoek wordt gekeken naar 

drie typen patiënten bij een spreekuur. Namelijk een controlepatiënt (CP), een nieuwe patiënt (NP) 

en een consult na aanleiding van een pathologisch onderzoek (PATHO). Voor een afspraak op het 
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spreekuur is voor alle type patiënten 10 minuten ingepland. Een schematische weergave van het 

spreekuur is toegevoegd in appendix C.  

2.1.3 Verrichtingen 

Tijdens een verrichtingenblok voert een arts kleine behandelingen uit die poliklinisch gedaan mogen 

worden. Te denken valt aan het inbrengen van een JJ katheter, een vasectomie of een circumcisie. 

Ook worden er kleine onderzoeken uitgevoerd, zoals een echo. Het meest uitgevoerde onderzoek is 

een cystoscopie. Tijdens het uitvoeren van een verrichting wordt een arts bijgestaan door een 

verpleegster, die de patiënt voorbereid op het onderzoek en de te gebruiken materialen klaarlegt 

voor de arts. Tevens assisteert de verpleegster bij een kleine behandeling. Appendix D bevat een 

schematische weergave van het proces.  

2.2 Besturing 
De maand - en weekplanning wordt gemaakt door het teamhoofd in samenspraak met het hoofd van 

de maatschap urologie. Daar wordt besloten op welke dagen welke urologen aanwezig zijn en op 

welke dag welke uroloog aan het opereren is. Tevens zetten zij de planning van spreekuren en of 

verrichtingen open, zodat er op het secretariaat afspraken gemaakt kunnen worden met patiënten 

op de wachtlijst.  

De planning wordt door het hoofd van de maatschap gemaakt. Bij de planning wordt gebruik 

gemaakt van voorkeursplekken. Bij het maken van afspraken komen eerst de voorkeursplekken voor 

een type afspraak naar voren. Mocht het aantal voorkeursplekken vol zijn en een bepaald type 

afspraak moet die dag ingepland worden, dan bestaat de mogelijkheid om de voorkeursplek te 

overrulen en er een ander type afspraak in te plannen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het 

secretariaat. 

2.3 Empirisch Onderzoek 
Om het probleem goed in kaart te brengen, is er gestart met het in kaart brengen van de huidige 

situatie. Uiteindelijk wordt er uit de analyse van de huidige situatie een kernprobleem geformuleerd. 

Om de impact van het kernprobleem te bepalen is er gekozen een tijdstudie op te stellen. Hiermee 

wordt bepaald welke zaken binnen het proces de meeste tijd kosten en welke zaken bijdragen aan de 

uitloop aan het eind van de dag. In deze paragraaf wordt beschreven welke variabelen onderzocht 

zijn, hoe deze variabelen verkregen zijn en de impact van de gevonden zaken op het verdere 

onderzoek. 

2.3.1 Definiëring van de variabelen  

In deze paragraaf worden de variabelen en de daarbij horende definities uitgelegd. Hierbij zal ook 

worden aangegeven in welke eenheid de variabelen gemeten zijn.  

De totale wachttijd van de patiënt is samen met de vrijwillige wachttijd en de gedwongen wachttijd 

van de patiënt gemeten. De totale wachttijd is namelijk als volgt te definiëren: Het is de wachttijd 

van de patiënt tussen aankomst op de afdeling en het uiteindelijk binnenroepen van de patiënt door 

de arts. Verder geldt dat de totale wachttijd = vrijwillige wachttijd + gedwongen wachttijd. Hierbij 

wordt de vrijwillige wachttijd gedefinieerd als de tijd tussen aankomst van de patiënt en de geplande 

afspraaktijd. De gedwongen wachttijd is gedefinieerd als de tijd tussen de geplande afspraaktijd en 

het daadwerkelijke begin van het consult. Al deze data zijn gemeten in hele minuten.  



Reduceren van wachttijden en uitloop van de polikliniek 

 

 

© 2011. Universiteit Twente  
 

11 

Een patiënt is te laat als hij op het moment van de geplande afspraak niet aanwezig is.  

De afspraakduur is de totale tijd die de arts nodig heeft voor consult/behandeling van de patiënt. Dit 

is in minuten gemeten. Gedurende een consult/behandeling zijn er een aantal stappen die de arts in 

ieder geval zal doorlopen, deze zaken zullen ook gemeten worden. Zodoende wordt er gemeten 

hoelang een arts bezig is met het inlezen van de patiëntgegevens alvorens het consult kan beginnen, 

de administratieve taken die een arts uitvoert, te denken valt aan het invullen van het DBC en de 

aanvraag voor vervolgonderzoek en het invullen van het te volgen beleid.  

2.3.2 De metingen 

Om het meten van de variabele in de wachtkamer makkelijker te maken, worden de volgende data 

bijgehouden, waarna met een aantal bewerkingen de gedefinieerde variabelen bepaald worden. De 

data die uiteindelijk bijgehouden worden, bevatten de volgende waarden: 

 Het tijdstip van de afspraak 

 Het tijdstip van het arriveren van de patiënt 

 Het tijdstip dat de patiënt door de arts wordt opgeroepen 

Uit deze data kan een groot aantal variabelen worden bepaald. 

 Duur van de behandeling van patiënt i =[ Tijdstip binnenroepen patiënt i+1] – [Tijdstip 

binnenroepen patiënt i]  

 Duur totale wachttijd van patiënt i  = [Tijdstip binnenroepen patiënt i  – tijdstip arriveren 

patiënt i]  

 Duur vrijwillige wachttijd van patiënt i  = max{[Tijdstip van afspraak  patiënt i – Tijdstip 

arriveren patiënt i ] ; 0 }   

Als de uitkomst gelijk is aan 0, dan is de patiënt te laat. 

 Duur gedwongen wachttijd van patiënt i  = max{[Tijdstip oproep patiënt i – tijdstip afspraak 

patiënt i] ; 0}   

Als de gedwongen wachttijd van patiënt i > 0, dan begint het consult te laat. 

2.3.3 Significantie 

Om ervoor te zorgen dat de metingen betrouwbaar genoeg zijn, zal er een significatieniveau worden 

ingesteld. Het significantieniveau wordt bereikt door een bepaald aantal metingen uit te voeren. 

Voor het bepalen van het aantal metingen dat nodig is, zal de volgende formule gebruikt worden  

(Ozcan, 2009). 

    
   

   
 
 

 

Hierbij is n het aantal metingen dat uitgevoerd moet worden. Z is het betrouwbaarheidsniveau. Er is 

voor gekozen om uit te gaan van 95% betrouwbaarheidsniveau waardoor z = 1.96. 

S is de standaarddeviatie van de metingen. X is het gemiddelde (mean) van de meting en a is de 

foutmarge.  

In de periode 2007 - 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar de toegangstijden, wachttijden en de 

behandelingsduur van een consult. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om een tabel op te 
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stellen met daarin het aantal benodigde metingen bij een bepaald significantieniveau. Optie 2, 5 en 8 

zijn gemiddelden en standaarddeviaties uit het onderzoek voor controlepatiënten, nieuwe patiënten 

en verrichtingen. De andere opties zijn weergegeven om het effect van variabiliteit op het aantal 

waarnemingen weer te geven, omdat de variabiliteit vermoedelijk veranderd is. De waarden in deze 

tabel zijn in de formule ingevuld en dit leverde het volgend aantal metingen op per gemiddelde en 

standaarddeviatie, zie tabel 2. 

Tabel 2: Waarnemingen bij bepaalde betrouwbaarheid 

Aannames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

95% Betrouwbaarheidsinterval (z) 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Sample mean 8.2 8.2 8.2 10.7 10.7 10.7 13.4 13.4 13.4 

Sample StDev 2.1 4.4 6.4 2.1 3.8 7.2 2.1 4.1 8.7 

Aantal metingen bij 
nauwkeurigheid (5%) 101 442 936 59 194 696 38 144 648 

Aantal metingen bij 
nauwkeurigheid (10%) 25 111 234 15 48 174 9 36 162 

 

Uit de tabel is te zien dat naarmate de gewenste nauwkeurigheid toeneemt, het aantal metingen dat 

nodig is toeneemt. Ondanks dat een hogere betrouwbaarheid altijd wenselijk is, is in verband met de 

beschikbare tijd van dit onderzoek gekozen om een nauwkeurigheid van 10% aan te nemen.  

2.3.4 Prestatie 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de metingen, die beschreven zijn in 

paragraaf 2.1. Deze metingen zijn uitgevoerd in week 39 en week 40. In de eerste plaats wordt er 

gekeken naar de metingen van de variabele die in de wachtkamer bijgehouden zijn.  

 

Tabel 3: Prestatie huidige situatie van de metingen in week 39-40 in 2011 

 Gemiddelde in 
minuten 

Standaardafwijking in 
minuten 

Extra Metingen nodig 
voor halen 
significantieniveau 

Totale wachttijd 23,9  17,11 0* 

Vrijwillige wachttijd 10,7 11,9 0* 

Gedwongen wachttijd 12,2 11,31 0* 

Tijdsduur CP 11,07 8,08 86 

Tijdsduur NP 14,23 7,53 69 

Tijdsduur Patho 12,26 11,45 323 

 * Deze metingen zijn significant met een 95% betrouwbaarheidsinterval en een foutmarge van 10%.  

 

Van de 315 gemeten patiënten waren er 37 te laat voor de afspraak. Dit komt neer op 11,75% van de 

patiënten. Uit de data blijkt echter dat dit amper leidt tot extra uitloop, alleen de gedwongen 

wachttijd van de patiënt neemt in dit geval af. 

Uit deze waarnemingen blijkt dat de geplande afspraaktijd van 10 minuten niet afdoende is. 

Gemiddeld duren de afspraken al langer dan de tijd die er gepland staat.  
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De volgende metingen zijn gedaan tijdens een verrichtingenblok en of spreekuur:  

 Tijd inlezen in patiëntgegevens 

 Duur administratieve taak 

 Duur consult 

Na het meten van de bovenstaande variabelen blijkt dat de gevonden data teveel verschillen per 

type afspraak. Een patiënt, waarbij een circumcisie wordt uitgevoerd, behoeft minder inleestijd dan 

een patiënt die een pathologische uitslag krijgt. Doordat het significantie niveau van de gemeten 

data te laag is, is ervoor gekozen deze niet te gebruiken. 

2.4 Knelpunten 
Tijdens de analyse van de huidige situatie is een groot aantal problemen gevonden. Deze problemen 

zijn in een probleemkluwen gezet om zodoende een goed overzicht te krijgen. In een 

probleemkluwen kunnen de achterliggende onderzaken van de problemen goed worden bepaald. Op 

deze manier zijn de kernproblemen zichtbaar die in het vervolgonderzoek opgelost worden. De 

opgestelde probleemkluwen is achterin het verslag te vinden als Appendix E. Vanuit de opgestelde 

probleemkluwen zijn een aantal kandidaat kernproblemen identificeerbaar. Het uiteindelijke 

gekozen kernprobleem, waarvan we verwachten dat het de meeste problemen zal oplossen, is 

hieronder weergegeven. 

Kernprobleem: De tijd die voor een afspraak staat is te kort. 

Achter dit kernprobleem zitten nog een paar minimale problemen, die zelf niet kwalificeren om een 

kernprobleem te zijn. Daarom is er gekozen het bovenstaande probleem als kernprobleem te 

beschouwen. Het oplossen van dit probleem zou ervoor moeten zorgen dat het actieprobleem 

opgelost wordt, met andere woorden dat de uitloop van de polikliniek minder wordt.  

De oplossing voor het kernprobleem zal aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. In 

overleg met een aantal betrokkenen is gekozen voor de volgende randvoorwaarden:  

 De gedwongen wachttijd van 90% van de patiënten mag niet meer zijn dan 15 min.  

 De kwaliteit van de zorg moet gehandhaafd blijven. 

 Patiënten moeten binnen 2 weken gezien worden. 

 Overwerk is niet toegestaan. 

De mogelijke oplossing moet zo goed mogelijk binnen de randvoorwaarden komen te liggen. 

Zodoende wordt de patiënt verzekerd van snelle en kwalitatief goede zorg, terwijl er voor de artsen, 

verpleging en secretaresses geen extra werk zal ontstaan. Het zal echter waarschijnlijk niet mogelijk 

zijn om aan alle randvoorwaarden tegelijk te voldoen. Er wordt dus een keuze gemaakt die het best 

scoort op een combinatie van de randvoorwaarden.  

2.5 Aanpak 
Het kernprobleem is te ontleden tot een aantal kennisproblemen. Kennisproblemen worden 

opgelost door het uitvoeren van een literatuurstudie, dit zal gebeuren in hoofdstuk 3. De 

kennisproblemen en de daaruit volgende onderzoeksvragen zijn in deze paragraaf opgesteld.  
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2.5.1 Kennisproblemen 

Uiteindelijk wordt er gezocht naar de optimale planning. Aangezien de meeste literatuur rondom 

planning en de daarbij horende begrippen als variabiliteit is geschreven voor bedrijfskundige 

processen, is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre een medische planning afwijkt van een 

bedrijfskundige planning gefocust op een productieproces. Het kennisprobleem dat hierbij hoort is 

als volgt geformuleerd. 

Kennisprobleem 1: Waarin verschilt een medische van een bedrijfskundige planning? 

Een conclusie uit paragraaf 2.4 is dat de procestijd zeer variabel is. Daarom moet onderzocht worden 

hoe in een planning rekening gehouden kan worden met variabele processen. Het kennisprobleem 

dat hierbij geformuleerd is, luidt.  

Kennisprobleem 2: Hoe kan een variabel proces worden ingepland?  

Deze twee delen combinerend kunnen er kenmerken en variabelen opgesteld worden waar een 

(optimale) planning in een medische omgeving aan moet voldoen. Uiteindelijk is het doel om 

bovenstaande vraag specifiek te beantwoorden voor de polikliniek urologie.  

2.5.2. Onderzoeksvragen 

Om de hierboven gedefinieerde kennisproblemen op te lossen is het kennisprobleem opgedeeld in 

los te beantwoorden onderzoeksvragen. Door beantwoording van de onderzoeksvragen zal er een 

antwoord op de kennisproblemen worden gevonden.  

Voor kennisprobleem 1 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

a) Wat zijn de kenmerken van een medische planning? 

b) Wat zijn de kenmerken van een bedrijfskundige planning? 

Met de beantwoording van de bovengenoemde onderzoeksvragen kan kennisprobleem 1, namelijk 

het verschil tussen beide planningen, worden beantwoord. 

Voor kennisprobleem 2 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

a) Wat zijn de kenmerken van een variabel proces? 

b) Wat is de invloed van variabiliteit op het gehele proces? 

c) Hoe is het mogelijk variabiliteit te verminderen? 
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3 Literatuur 
Het doel van hoofdstuk 3 is het beantwoorden van de in hoofdstuk 1 opgestelde vraag: Wat wordt er 

in de literatuur gezegd over de in de analyse van de huidige situatie gevonden problemen? Deze vraag 

is het best te beantwoorden door een literatuurstudie uit te voeren met de in hoofdstuk 2 

opgestelde onderzoeksvragen. In paragraaf 3.1 is een antwoord op kennisprobleem 1 geformuleerd. 

Paragraaf 3.2 zal hetzelfde doen, alleen dan voor kennisprobleem 2. 

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten door een literatuuronderzoek naar het uitvoeren van een simulatie. Dit 

is bedoeld te onderzoeken of het mogelijk is een simulatie uit te voeren om zodoende te kunnen 

voorspellen wat voorgestelde maatregelen voor effect hebben op de gemeten variabelen.  

3.1 Planning in medische omgeving 
Deze paragraaf geeft antwoord op kennisprobleem 1. Ten eerste worden de kenmerken van een 

medische planning beschreven. Daarna wordt een verschil opgetekend tussen een medische en een 

bedrijfskundig planning. 

In een medische planning zijn er meer zaken om rekening mee te houden dan puur het 

productieproces. Ten eerste stopt de vraag om medische hulp niet na een gewone werkdag en blijft 

er ook vraag naar hulp in weekenden. In Nederlandse ziekenhuizen wordt daarom ook 24 uur per dag 

spoedeisende hulp aangeboden (Knapen, 2005). Dit zorgt er voor dat er in de planning rekening 

gehouden moet worden met vrije weekenden voor het personeel. Burns en Carter beschrijven een 

basismodel met daarin de een oplossing om weekenden voor het personeel vrij te plannen (Burns & 

Carter, 1985). Dit is later verder uitgewerkt voor ingewikkeldere processen in gezondheidszorg door 

onder andere (Burns & Koop, 1987) en (Hung, 1994). 

Een ander kenmerk van medische planning is dat er meerdere planningen op elkaar aangesloten 

moeten worden. Uit de analyse van de huidige situatie blijkt bijvoorbeeld dat voor een 

verrichtingenprogramma de planning van de arts en verpleging op elkaar afgestemd moeten zijn. 

Doordat ieder programma slechts deels overlapt, bestaat de mogelijkheid dat er discrepanties 

ontstaan, doordat één van de programma’s niet op schema loopt.  

Een groot verschil met de planning van het productieproces in een bedrijf is dat het `lijdend 

voorwerp` van het proces een mens is in plaats van een grondstof of halffabricaat. Een mens heeft 

andere eigenschappen. Ten eerste heeft ieder mens zijn eigen behoeften (Benedict, 1959) en bij deze 

behoeften hoort een andere participatie bij een consult (Street, Gordon, Ward, Krupat, & Kravitz, 

2005). De behoeften die een patiënt heeft veranderd ook naarmate de leeftijd van de patiënt 

verandert (Erikson, 1963). Patiënten hebben ieder hun eigen verwachting bij een bezoek aan een 

medisch specialist (Rotter, 1966), zodoende ook een eigen methode voor het verwerven van 

informatie van de arts (Beisecker & Beisecker, 1990). Dit zorgt weer voor meer verschil tussen 

patiënten en de tijd die patiënten bij een medisch specialist nodig hebben (Katz, Jacobson, Veledar, 

& Kripalani, 2007). Al deze verschillende behoeften zorgen ervoor dat er geen standaard patiënt 

bestaat. Dit kan weer leiden tot verschillen in behandelingstijd. Hierbij moet bij een planning 

rekening gehouden worden.  

Het hoofddoel van een bedrijf is het genereren van winst (Friedman, 1962). Om dit doel te realiseren 

zal de planning van het productieproces gefocust zijn op effectiviteit en efficiëntie. Dit gaat vaak 
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gepaard met een management methode, zoals Total Quality Management, Lean Manufacturing en 

meer (Hopp & Spearman, 2008). Door deze focus op efficiëntie en effectiviteit zijn de verschillen met 

een medische planning duidelijk aan te geven. Het normale productieproces stopt aan het eind van 

de werkdag. Zodoende kunnen de kosten van overwerk worden voorkomen. Verder wordt het 

productieproces al geheel gepland en hoeft er met geen andere planning rekening gehouden te 

worden. Eerder is al genoemd dat er in een bedrijfskundig productieproces gewerkt wordt met 

grondstoffen. Al deze factoren dragen er toe bij dat een medische planning gecompliceerder is dan 

een bedrijfskundige planning voor een productieproces. 

3.2 Variabiliteit 
Aan de hand van de vier opgestelde onderzoeksvragen zal in deze paragraaf een antwoord worden 

gegeven op kennisprobleem 2: Hoe kan een variabel proces worden ingepland? Er wordt gestart met 

de beantwoording van de vraag Wat zijn de kenmerken van een variabel proces? 

Variabiliteit is strikt genomen de mate van afwijking van de onderlinge waarden van een 

stochastische variabele. Variabiliteit is uit te drukken in de variantie en de standaardafwijking. Een 

andere vorm om de variabiliteit van een proces aan te geven is te kijken naar de coefficient of 

variance (Hendricks & Robey, 1936). The coefficient of variance is gegeven door de formule: c  
 

 
. 

Sigma ( ) is het gemiddelde van een dataset, waarbij mu (μ) de standaardafwijking weergeeft. Een 

proces kan doormiddel van de coëfficiënt worden ingedeeld in de klasse, laag variabel (c<0.75), 

gemiddeld variabel (0.75   c < 1.33) en hoog variabel (c > 1.33) (Hopp & Spearman, 2008). 

Variabiliteit komt door de willekeurige kans op een bepaalde gebeurtenis. Een eigenschap van een 

variabel proces is dat onderdelen van het proces een willekeurig tijd kunnen duren. Een aantal 

oorzaken zijn: Het niet beschikbaar zijn van machines of services, omsteltijden en batchgrootte (Wu, 

2005). Een variabel proces is dus te herkennen aan verschillende procestijden, tijdelijk niet 

beschikbaar zijn van machine of service en lagere utilisatie van de bottleneck.  

Nu de kenmerken van een variabel proces bekend zijn, wordt er gekeken naar wat het effect van 

variabiliteit op het proces is. Dit zal de beantwoording geven van de onderzoeksvraag: wat is de 

invloed van variabiliteit op het gehele proces?  

Een variabel proces zorgt ervoor dat de wachttijden voor de service kunnen oplopen. Tevens kan het 

ervoor zorgen dat de utilisatie van de bottleneck omlaag gaat. Doordat de utilisatie van de bottleneck 

naar beneden gaat en de wachttijden voor de service oplopen zal het proces uitlopen. De uitloop van 

het proces is groter bij processen die een aantal producten of services moeten leveren per dag, 

anders is het mogelijk om de niet gehaalde productie de volgende dag te produceren. De implicatie 

in formulevorm zijn terug te vinden in het alomvattende werk van Hopp & Spearman (Hopp & 

Spearman, 2008). Door het verminderen van variabiliteit in een service of productieproces kan de 

capaciteit worden vergroot en de doorlooptijd worden verminderd. Het verhogen van de variabiliteit 

heeft echter het omgekeerde effect (Schoemig, 1999).  

Variabiliteit kan ook van invloed zijn op de kwaliteit van het proces. Doordat het aankomstproces van 

patiënten variabel is, kan het voorkomen dat patiënten te laat voor hun afspraak zijn. Patiënten die 

te laat komen zien een arts gemiddeld korter dan patiënten die wel op tijd komen. Dit kan ervaren 

worden als mindere kwaliteit van zorg (Okotie, Patel, & Gonzalez). Uitloop kan ervoor zorgen dan 
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patiënten gezien worden na de officiële werktijd. Services, die geleverd worden tijdens overwerk zijn 

van lagere kwaliteit (Oliva & Sterman, 2001). Het niet toestaan van overwerk kan er toe leiden dat 

patiënten lang moeten wachten of dat artsen lange tijd niks te doen hebben (Patrick & Puterman, 

2008). 

De effecten van variabiliteit zijn bekend en dus wordt het tijd om te kijken naar de mogelijkheden om 

variabiliteit te verminderen. Dit is terug te leiden naar de volgende onderzoeksvraag: Hoe is het 

mogelijk om variabiliteit te verminderen?  

Om tot het verbeteren van het proces te komen, lijkt het verminderen van de variabiliteit een voor 

de hand liggende optie. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de in de 

theorie voorgedragen oplossingen wel actief in de praktijk moeten worden toegepast. Gebruikers 

moeten enthousiast gemaakt worden voor de voorgestelde verandering, anders gebeurt er nog 

steeds weinig (Shojania & Grimshaw, 2005). Hieronder zullen mogelijkheden tot vermindering 

worden besproken.  

Een van de mogelijkheden om variabiliteit te reduceren is het standaardiseren van de processen en 

handelingen (Lee & Tang, 1997). Gestandaardiseerde processen zijn minder variabel, omdat de taken 

weinig van elkaar verschillen. Door ervoor te zorgen dat er altijd een patiënt beschikbaar is voor de 

service kan de variabiliteit van het proces ook verminderd worden. Doordat de utilisatie van de 

bottleneck omhoog gaat, doordat de wachttijd op een patiënt verminderd wordt, zal dit zorgen voor 

een lagere variabiliteit (Hopp & Spearman, 2008).  

Ook is het mogelijk om de variabiliteit van het proces te verminderen door het volledig opnieuw te 

ontwerpen. Bij het volledig herontwerpen van het proces kan ervoor worden gezorgd dat de schakels 

in het proces beter op elkaar aansluiten (Lee & Tang, 1998). De effecten van het herontwerpen van 

het proces kunnen vrij groot zijn, zoals ook het geval is bij de Benetton case (Dapiran, 1992). 

Een laatste mogelijkheid voor het verminderen van de variabiliteit houdt nauw verband met het 

standaardiseren van het proces. Het gaat dan om het definiëren van welke handelingen wel en welke 

niet tot het primaire proces gerekend worden. Dit alles is weer vast te leggen in protocollen, zodat 

discussie over het primaire proces vermeden wordt (Boddy, 2008).  

3.3 Simulatie 
Als de relatie tussen de variabelen in een model niet te complex zijn is het mogelijk om dit analytisch 

op te lossen. In het vervolg van het onderzoek zal er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Aangezien 

de relatie tussen de variabelen te complex zijn om analytisch op te lossen is het uitvoeren van een 

simulatie een goed alternatief. Bij een simulatie wordt er met behulp van een computermodel het 

model numeriek geëvalueerd. Zodoende is het mogelijk om een benadering van de werkelijkheid te 

geven (Law, 2007). De simulatiemethode die gebruikt wordt is een vorm van een Monte Carlo 

simulatie (Metropolis & Ulam, 1949). Een Monte Carlo simulatie kan worden gebruikt voor het 

uitvoeren van simulaties van diverse problemen (Hammersley & Handscomb, 1964). Simulaties 

kunnen gebruikt worden om te bepalen of een systeem een bepaald doel bereikt. De doelen kunnen 

uitlopen van een kleine foutmarge tot het overschrijden van een limiet. Aangezien in dit onderzoek 

wordt gestreefd naar het verminderen van de wachttijd tot onder een bepaalde limiet is een 

simulatie uitermate geschikt (Nance & Sargent, 2002). Voor het analyseren van een medisch proces is 
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het uitvoeren van een simulatie uitermate geschikt. Edward et al. beschrijft hoe twee 

simulatiemodellen gebruikt kunnen worden voor het analyseren van de toegangstijden en 

wachttijden voor het preoperatieve screeningsproces (Edward, et al., 2008).  

De methode begint met het bepalen van de stochastische variabele en voor iedere variabele wordt 

een distributie gekozen. Bij de simulatie wordt gekeken naar de mogelijke uitkomsten van het model. 

Na het bepalen van de distributie worden de variabelen van de distributie bepaald. Bijvoorbeeld bij 

een normale verdeling wordt het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald. Om tot 

verschillende waarden te komen wordt een random getal tussen 0 en 1 getrokken om een uitkomst 

te generen. Door het herhalen van het trekken van random getallen kan uiteindelijk een probability 

distribution van de uitkomst worden opgesteld. Zodoende kan worden bepaald wat de kans is dat 

een bepaalde uitkomst voorkomt. Door het de simulatie vaak genoeg te herhalen kan er met 

zekerheid gesteld worden dat de gevonden gemiddeldes de werkelijkheid degelijk weergeven (Hull, 

2007). In het vervolg van het onderzoek is gekozen de simulatie uit te voeren van 1 dag en dit 10.000 

keer te herhalen. Zodoende wordt er een gemiddelde genomen van 10.000 dagen, wat gelijk is aan 

meer dan 27 jaar.  
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4 Mogelijke oplossingen 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Wat zijn de mogelijke interventies 

voor het gevonden probleem? Allereerst wordt er gekeken naar welke maatregelen kunnen leiden tot 

een verbetering van de huidige situatie, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

gevoeligheidsanalyse. De gevoeligheidsanalyse kijkt naar het effect van het veranderen van bepaalde 

variabele op de uitkomst van de simulatie. 

4.1 Interventies 
Om goede interventies op te stellen is het handig om het doel van het onderzoek en het 

kernprobleem te bekijken. Het doel van het onderzoek was het verminderen van de gedwongen 

wachttijden en de uitloop op de polikliniek urologie. Het gevonden kernprobleem is dat de tijd die 

voor een afspraak staat te kort is. In deze paragraaf worden eerst de interventies benoemd, waarna 

er beschreven wordt wat de implicaties voor de gehele afdeling zijn.  

4.1.1 Verbeteringen 

De oplossing voor het kernprobleem lijkt erg voor de hand te liggen. Door het verlengen van de tijd 

die er voor een patiënt staat, is het probleem snel opgelost. Om er dan voor te zorgen dat er niet 

uitgelopen wordt, is het verstandig de gemiddelden naar boven af te ronden. Er zal dan gekozen 

moeten worden voor een controle patiënt 12 minuten in te plannen, voor een nieuwe patiënt 15 

minuten en voor een pathologische uitslag 13 minuten. Mochten de drie afspraaktypes allemaal 

hetzelfde tijdslot voor een afspraak krijgen, lijken 12,5 of 13 minuten de beste tijd voor een afspraak. 

Het verlengen van de afspraaktijd brengt echter behoorlijk wat veranderingen met zich mee. De 

volgende paragraaf beschrijft dit uitgebreider. 

Een andere mogelijkheid om het probleem op te lossen is ervoor te zorgen dat de afspraaktijd wel 

gehaald wordt, oftewel dat alle drie de afspraaktypes wel gemiddelde 10 minuten duren. Er zijn een 

aantal mogelijkheden om tijd te besparen tijdens een consult met een patiënt. Het proces van een 

consult is weergeven in Appendix C. In dit proces is een aantal stappen terug te vinden, die 

efficiënter kunnen worden gedaan of die overbodig zijn. Het inkorten of het omzeilen van deze 

stappen kan ervoor zorgen dat de tijdsduur van het consult omlaag gaat.  

De volgende stappen kunnen efficiënter of zijn volledig overbodig: Inlezen in de patiënt, aanvullen 

van de patiëntgegevens, aanvragen van niet uitgevoerd vooronderzoek en het uitvoeren van 

administratieve taken. Deze laatste staat niet expliciet in het proces, maar wordt vaak tijdens een 

spreekuur uitgevoerd. Hieronder valt ondermeer het updaten van het DBC, het schrijven van een 

verwijsbrief en meer administratieve handelingen.  

Het inlezen van een patiënt kan volledig uit de tijd van het consult gehaald worden. Door aan het 

begin van de dag de spreekuren voor te bereiden, kan er bij ieder consult al snel een minuut tot 

anderhalve minuut bespaard worden. Het voorbereiden van de spreekuren van die dag zal 

gemiddeld een kwartier duren. Het aanvullen van patiëntgegevens kan bijna geheel worden 

gereduceerd. Er zal dan wel gezorgd moeten worden dat alle oude statussen worden ingevoerd in de 

Digitale Status Voering (DSV) en medicatie gebruik vooraf ingevoerd wordt. Dit wordt verder 

uitgewerkt in de volgende paragraaf. 
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Als een arts aan een consult begint, zou het niet voor mogen komen dat, als een patiënt 

vooronderzoek nodig heeft, dit vooronderzoek niet uitgevoerd is. Het komt echter regelmatig voor 

dat een arts dit pas merkt tijdens het consult. Het consult is dan overbodig geworden; er moet een 

nieuwe afspraak gemaakt worden en de vooronderzoeken moeten weer aangevraagd worden. Een 

oplossing hiervoor is om de secretaresse bij het voorbereiden van het spreekuur na te laten gaan of 

de vooronderzoeken wel zijn uitgevoerd. 

De laatste activiteit waar tijd gewonnen kan worden, is het uitvoeren van administratieve taken. Ten 

eerste moet er goed bekeken worden welke administratieve taken wel tot een consult horen. Door 

dit duidelijke vast te leggen, kan ook de variabiliteit van consult worden verminderd.  

Na dit vastgesteld te hebben komen we tot het tweede deel van de interventie. De hierboven 

genoemde interventies op zichzelf, zullen het probleem niet volledig oplossen, daartoe moet ook een 

tweede probleem worden opgelost. Dit tweede probleem is de variabiliteit van het proces. Zonder 

het reduceren van de variabiliteit zal het proces nog geregeld leiden tot een redelijke uitloop. Hoe 

lager de variabiliteit van het proces des te minder is de uitloop van een spreekuur.  

De meeste geschikte methode van de in hoofdstuk 3 beschreven methodes voor het reduceren van 

variabiliteit is het standaardiseren van de taken. Het standaardiseren van het taken is het beste te 

realiseren door alle administratieve taken beter in kaart te brengen, betere standaards te maken en 

eventueel betere koppelingen aan te maken in het DSV door de automatisering. Zodoende kan er 

met meer zekerheid worden bepaald hoe lang een bepaalde taak duurt. Eventueel is het mogelijk om 

de medische taken te standaardiseren. Hierbij moet een arts zelf bepalen in hoeverre dit mogelijk is. 

Een andere mogelijkheid om de variabiliteit van het proces te verlagen is ervoor te zorgen dat 

patiënten op tijd zullen zijn voor hun afspraak. Zodoende kan er vermeden worden dat een arts moet 

wachten op een patiënt. Het reduceren van het aantal spoedtelefoontjes dat een arts gedurende een 

spreekuur krijgt, zal de variabiliteit ook verminderen. Dit is te bereiken door de spoedtelefoontjes te 

verdelen onder de aanwezige artsen. 

De spoedtelefoontjes kunnen ook op een andere manier uit het reguliere spreekuur gehaald worden. 

Het idee is om een spoedarts aan te wijzen voor het middagprogramma. De spoedarts zal in de 

middag dan zelf alle spoedtelefoontjes ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de spoedarts dan ook 

niet teveel uitloopt zal hij een of twee patiënten minder zien op een middag. Momenteel is het 

middagprogramma van de chef de clinique niet altijd vol geboekt. In de huidige situatie krijgt hij alle 

spoedtelefoontjes. Dit zorgt ervoor dat de chef de clinique een voller programma heeft en dat de 

andere aanwezige artsen minder spoedtelefoontjes ontvangen. Momenteel werkt dit concept goed 

en is het idee om dit elke dag toe te passen. 

4.1.2 Implicaties 

In deze subparagraaf zullen de implicaties van de voorgestelde veranderingen voor het hele proces 

worden besproken. Ten eerste wordt er gekeken naar wat dit zou beteken voor de patiënten, daarna 

voor de artsen, het ondersteunende personeel en uiteindelijk het proces in het geheel. 

Door het verhogen van de tijdsduur voor een afspraak krijgt iedere patiënt voldoende tijd voor een 

afspraak en zal er niet onnodig lang gewacht moeten worden op een afspraak. Door het verlengen 

van de afspraaktijd kunnen er minder patiënten worden gezien, dit betekent weer dat een patiënt 
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langer moet wachten op een afspraak bij een arts. Een patiënt zal ook gevraagd worden om meer 

gegevens vooraf aan te leveren en een lijst met medicijnen op te stellen.  

Voor de artsen zal het betekenen dat het spreekuur efficiënter moet worden uitgevoerd. Er zullen 

een aantal taken bij de arts weggehaald worden en deze zullen verplaatst worden naar 

ondersteunend personeel. Een arts zal ook worden gevraagd om het spreekuur voor te bereiden 

voordat hij eraan begint. Als laatste moeten de artsen tot een besluit komen welke taken wel en niet 

tot het primaire proces van een spreekuur behoren. De taken die niet tot het primaire proces horen, 

kunnen dan worden gedaan tijdens de voorbereiding of op de hiervoor ingeplande administratieve 

middagen.  

Het ondersteunend personeel zal een aantal taken overnemen van de arts en een aantal andere 

taken erbij krijgen. Ten eerste zullen de secretaresses de spreekuren beter moeten voorbereiden. Er 

zal niet alleen gekeken moeten worden of de oude papieren patiëntendossiers gedigitaliseerd zijn, 

maar ook moet er gekeken worden of er een vooronderzoek uitgevoerd moest worden. Was dit het 

geval, dan moet ook nagekeken worden of de patiënt dit onderzoek daadwerkelijk heeft gehad. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er gezocht worden naar oplossingen. Mogelijke oplossingen 

zijn: Het niet door laten gaan van de afspraak en op de vrijgekomen plek een andere afspraak 

plannen. Een andere mogelijkheid is de patiënten te bellen en er zodoende voor te zorgen dat het 

vooronderzoek alsnog uitgevoerd wordt. 

Een andere taak die de secretaresses erbij krijgen is bij het versturen van de afspraakbrief een 

vragenlijst toevoegen, waarin de patiënt zijn medicijngebruik kan aangeven. Ook wordt er gevraagd 

aan de secretaresse om de vragenlijsten met het medicijngebruik in te voeren in de digitale status 

van de patiënt. De laatste verandering is de spoedtelefoontjes zoveel mogelijk te verdelen onder de 

aanwezige artsen of door te schakelen naar de spoedarts. 

De implicaties voor het gehele proces zijn kort samen te vatten in de volgende punten. Ten eerste 

kunnen door het verlengen van de afspraaktijd minder patiënten per dag gezien worden. Verder zal 

er meer tijd komen te liggen in het voorbereiden van spreekuren. Ook zal er in het plannen van de 

nieuwe tijden rekening mee gehouden moeten worden, dat er momenteel alleen maar in blokken 

van 5 minuten gepland kan worden. Of het moet mogelijk gemaakt worden om per minuut te gaan 

plannen, of er moet gekozen worden voor afspraaktijden, waarbij een meervoud van 5 is genomen. 

Te denken valt om een controle patiënt dan 12,5 minuut de tijd te geven, zodat dat er 2 afspraken in 

25 minuten gepland kunnen worden.  

4.2 Gevoeligheidsanalyse  
Deze paragraaf gaat dieper in op het effect van reduceren van de afspraaktijd en de variabiliteit op 

de uitloop van het proces. Eerst zal beschreven worden hoe de simulatie werkt en daarna zal 

beschreven worden wat het effect van een bepaalde verandering is op het gehele proces. 

4.2.1. De simulatie 

Bij de simulatie worden de volgende data ingevoerd: 

 Werkelijke afspraakduur per type patiënt  

 Geplande duur afspraak 
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 Aankomstdistributie patiënt 

 Kans op patiënt type NP, CP en Patho 

 Kans op no show 

 Begin Spreekuur 

 Eind Spreekuur 

Met deze data wordt het aantal patiënten dat op een dag gezien kan worden bepaald. Voor de duur 

van de afspraak voor een bepaald type patiënt en de aankomst van patiënten is aangenomen dat dit 

beschreven kan worden met een normale verdeling. Een random generator genereert een getal 

tussen 0 en 1 en hiermee wordt bepaald hoe lang de afspraak gaat duren of hoeveel minuten voor of 

na de afspraak de patiënt aanwezig is. De kans dat een patiënt een bepaalde afspraak heeft, wordt 

ook bepaald met een random generator. Om te zorgen dat zaken onderling ongewild gaan 

correleren, is ervoor gekozen om voor iedere variabele die een random waarde nodig heeft deze los 

te genereren.  

Zoals eerder is beschreven, worden voor iedere simulatie 10.000 iteraties gedaan. Van deze iteraties 

wordt de gemiddelde gedwongen wachttijd gemeten, de gemiddelde gedwongen wachttijd voor 90% 

van de patiënten en de uitloop aan het eind van de dag. Er zijn in het totaal vier verschillende 

simulaties uitgevoerd. Twee simulaties zijn uitgevoerd in een schema waar alle afspraken van een 

dag achter elkaar gepland zijn. Dit heeft als voordeel dat het effect van de uitloop extra goed 

zichtbaar is. De andere twee simulaties zijn uitgevoerd volgens de huidige planning. Dus zitten er 

tussen de spreekuurblokken pauzes. Bij beide typen planningen is de ene simulatie uitgevoerd met 

de aanname dat een arts altijd op tijd is. De andere is uitgevoerd met een kans dat de arts ook te laat 

kan beginnen. Er is er voor gekozen om alle afspraken dezelfde tijd voor een consult te geven. 

Ondanks dat de meetresultaten niet het gewenste significantieniveau hebben gehaald, is er gekozen 

deze in de rest van het onderzoek toch te gebruiken, aangezien simulaties met de gemeten 

variabelen hebben uitgewezen dat de uitkomst de werkelijkheid goed benadert. Zodoende kan er 

met redelijke zekerheid een goede aanbeveling gegeven worden. In de komende subparagrafen 

zullen de volgende zaken worden uitgelicht: De gemiddelde gedwongen wachttijd van een patiënt 

(Average), de gedwongen wachttijd van 90% van de patiënten (90%) en de uitloop aan het eind van 

de dag (Overtime).  

 

4.2.2 Analyse werkelijke duur afspraak per type patiënt 

De komende grafieken zullen laten zien, wat het effect is van het reduceren van de duur van een 

consult, door bijvoorbeeld het weglaten van taken of het efficiënter uitvoeren van taken. In de 

simulatie zijn alle patiënttypes tevens evenredig verminderd, dus een vermindering van 1 minuut, 

betekent dat iedere afspraak een minuut korter is uitgevoerd. Eerst worden de uitkomsten van het 

proces, waarbij alle afspraken achter elkaar zijn gepland, gepresenteerd. Dit is te zien in figuur 1 en 2. 

 

 

 



Reduceren van wachttijden en uitloop van de polikliniek 

 

 

© 2011. Universiteit Twente  
 

23 

0:00:00 

0:14:24 

0:28:48 

0:43:12 

0:57:36 

1:12:00 

1:26:24 

1:40:48 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 

90% 

Average 

Overtime 

0:00:00 

0:14:24 

0:28:48 

0:43:12 

0:57:36 

1:12:00 

1:26:24 

1:40:48 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 

Ti
jd

 in
 u

re
n

 

Verandering in minuten 

90% 

Average 

Overtime 

0:00:00 

0:14:24 

0:28:48 

0:43:12 

0:57:36 

1:12:00 

1:26:24 

1:40:48 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 

Ti
jd

 in
 u

re
n

 

Verandering in minuten 

90% 

Average 

Overtime 

0:00:00 

0:28:48 

0:57:36 

1:26:24 

1:55:12 

2:24:00 

2:52:48 

3:21:36 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 

Ti
jd

 in
 u

re
n

 

Verandering in minuten 

90% 

Average 

Overtime 

0:00:00 

0:28:48 

0:57:36 

1:26:24 

1:55:12 

2:24:00 

2:52:48 

3:21:36 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 

Ti
jd

 in
 u

re
n

 

Verandering in minuten 

90% 

Average 

Overtime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wordt gewerkt met de huidige afspraakblokken, dan vallen de cijfers een stuk lager uit. Vooral de 

waarde voor de uitloop gaat erg hard omlaag. Dit is simpel te verklaren: Een groot deel van de 

uitloop in de ochtend wordt opgevangen door het opofferen van de pauze van het personeel. Dit zou 

echter voorkomen moeten worden in de nieuwe situatie. Verder vertonen de grafieken vrijwel 

hetzelfde verloop, zoals te zien is in figuur 3 en 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de grafieken valt af te leiden: Als de werkelijke duur van een consult met 2 minuten gereduceerd 

wordt, dan wordt de uitloop en de gedwongen wachttijd verminderd. 

4.2.3 Analyse van de geplande tijd van een consult 

Hier wordt gekeken naar wat het effect is van het verlengen van de geplande duur van het consult. 

Aangezien zowel de planning waarbij alle afspraken achter elkaar gepland worden en de planning 

met de huidige pauzetijden eenzelfde beeld laten zien, is er voor gekozen om alleen de twee 

uitkomsten weer te geven van de alles achter elkaar geplande simulatie.  

Figuur 1: Analyse tijdsduur patiënt zonder te laat Figuur 2: Analyse tijdsduur patiënt met te laat 

Figuur 3: analyse tijdsduur patiënt zonder te laat Figuur 4: Analyse tijdsduur patiënt met te laat 
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De uitkomsten van deze analyse laten duidelijk zien dat een verlengen van een geplande afspraak 

met 2 minuut het probleem al aanzienlijk doet verminderen. In het geval dat een arts te laat kan 

komen, daalt de uitloop met meer dan een uur. Dit is terug te zien in de figuren 5 en 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verlengen van de geplande wachttijd betekend wel dat er per dag minder patiënten door de arts 

gezien kunnen worden. In de onderstaande tabel is te lezen wat het effect is van het verlengen van 

de geplande afspraaktijd op het aantal patiënten dat per dag gezien kan worden.  

Tabel 4: Effect verlengen geplande tijd op aantal patiënten per dag 

Geplande tijd per 
afspraak (in min) 

10 11 12 13 14 

Aantal patiënten per 
dag 

42 38 34 32 30 

 

Bij deze gegevens moet wel in ogenschouw genomen worden dat er hier vanuit gegaan wordt dat er 

op een dag alleen maar afspraken voor een spreekuur zijn gemaakt. Worden er op een dag, zoals 

gebruikelijk, ook een verrichtingenprogramma uitgevoerd dan zal het verschil in aantal patiënten dat 

per dag gezien kan worden minder zijn. 

4.2.4 Analyse variabiliteit afspraak 
Het effect van de variabiliteit is iets minder dan de verandering van een andere variabele, zoals 

beschreven in de bovenstaande subparagrafen. Ondanks dat het effect minder groot is, geven de 

grafieken wel aan dat het reduceren van variabiliteit een effect heeft. Ditmaal is er voor gekozen om 

een grafiek te laten zien van beide type planningen, beide als de arts niet te laat kan komen. 

 

Figuur 5: Analyse geplande consultduur zonder te laat Figuur 6: Analyse geplande consultduur met te laat 
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4.2.5 Conclusie van gevoeligheidsanalyse 

Als er één duidelijke conclusie getrokken kan worden uit de afgelopen subparagrafen is het wel dat 

de maatregelen op zichzelf niet zorgen voor het gewenste resultaat. Namelijk ervoor zorgen dat de 

uitloop zo ver mogelijk gereduceerd is en dat de gedwongen wachttijd van 90% van de patiënten niet 

langer is dan 15 minuten. Daarom moet de oplossing gezocht worden in een combinatie van het 

verlagen van de tijdsduur van de werkelijke afspraak, het verlengen van de geplande duur van een 

consult en het verlagen van de variabiliteit. Figuur 9 laat het effect zien van het verlagen van de 

zowel de variabiliteit als de duur van de werkelijke afspraak. Een waarde van -2 geeft aan dat de 

variabiliteit en de werkelijke duur met twee minuten zijn verminderd. 

 

 

 

 

0:00:00 

0:28:48 

0:57:36 

1:26:24 

1:55:12 

2:24:00 

2:52:48 

3:21:36 

3:50:24 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 

Ti
jd

 in
 u

re
n

 

Verandering in minuten 

90% 

Average 

Overtime 

Figuur 7: analyse variabiliteit Figuur 8: analyse variabiliteit huidige planning 

Figuur 9: Analyse Tijdsduur en variabiliteit 
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Als laatste is er gekeken naar het effect van het verlagen van de werkelijke duur en variabiliteit van 

het proces in combinatie met het verlengen van de geplande duur van een consult. Er is aangenomen 

dat een verandering in de werkelijke duur ook een verandering in variabiliteit teweeg brengt en 

daardoor daalt de variabiliteit evenredig met de verkorte werkelijke duur van een consult. In de 

tabellen is horizontaal is de verlenging van de geplande consultduur weergegeven, terwijl verticaal 

de verandering van de variabiliteit en werkelijke duur staat. 

 

Tabel 5: Uitkomsten simulatie gemiddelde wachttijd 

 
0 1 2 3 4 

0 0:54:25 0:36:03 0:23:27 0:14:39 0:09:43 

-1 0:36:11 0:21:58 0:13:20 0:08:27 0:05:21 

-2 0:20:58 0:11:59 0:07:11 0:04:26 0:03:02 

-3 0:07:25 0:05:54 0:03:43 0:02:29 0:01:28 

-4 0:05:00 0:03:04 0:02:04 0:01:46 0:01:05 

 

Tabel 6: Uitkomsten simulatie uitloop 

  0 1 2 3 4 

0 1:46:16 1:05:24 0:40:37 0:20:11 0:13:41 

-1 1:07:22 0:35:49 0:20:23 0:09:18 0:06:55 

-2 0:35:49 0:16:23 0:09:42 0:03:51 0:03:44 

-3 0:09:48 0:06:24 0:04:33 0:01:52 0:02:03 

-4 0:06:14 0:02:50 0:02:31 0:00:59 0:01:20 

 

 Tabel 7: Uitkomsten simulatie voor 90% van de patiënten 

  0 1 2 3 4 

0 1:28:03 1:04:09 0:45:36 0:30:31 0:20:41 

-1 1:03:30 0:42:20 0:27:04 0:17:28 0:11:06 

-2 0:39:58 0:24:14 0:14:41 0:09:02 0:06:26 

-3 0:14:12 0:11:38 0:07:26 0:05:07 0:03:50 

-4 0:09:31 0:06:06 0:04:12 0:03:09 0:02:27 

 

De dikgedrukte waarden in de tabellen zijn van oplossingen die voldoen aan de randvoorwaarde dat 

90% van de patiënten minder dan vijftien minuten gedwongen moeten wachten. Er kan 

geconcludeerd worden dat er redelijke verbeteringen nodig zijn om dit target te halen. De eerst 

mogelijk oplossing is te halen door het verlengen van de geplande afspraaktijd met twee minuten en 

de variabiliteit en werkelijk duur met twee minuten te verminderen. Deze oplossing houdt ook zo 

goed mogelijk rekening met het aantal patiënten dat per dag gezien kan worden. 
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5 Conclusies 
Dit hoofdstuk zal een antwoord geven op de laatste onderzoeksvraag die opgesteld is: Welke 

conclusies zijn er te trekken voor de oplossing van het hoofdprobleem? Het hoofdprobleem was: Hoe 

is de uitloop op de polikliniek te verminderen? Er zal dus een conclusie worden getrokken over hoe dit 

probleem op te lossen is. 

Om de goede conclusies te trekken voor de oplossing van het probleem is het noodzakelijk om de 

gestelde randvoorwaarden te bekijken, waaraan de oplossing moet voldoen. Deze zijn: 

 De gedwongen wachttijd van 90% van de patiënten mag niet meer zijn dan 15 min.  

 De kwaliteit van de zorg moet gehandhaafd blijven. 

 Patiënten moeten binnen 2 weken gezien worden. 

 Overwerk is niet toegestaan. 

De gevoeligheidsanalyse heeft uitgewezen dat om ervoor te zorgen dat de gedwongen wachttijd van 

90% niet meer dan 15 minuten mag zijn, de tijd die voor een consult ingepland wordt, verhoogd 

moet worden. Door de ingeplande tijd voor een consult te verhogen, worden er minder patiënten 

per dag gezien. Dit zorgt voor een discrepantie met de randvoorwaarde dat patiënten binnen 2 

weken gezien moet worden. Daarom moet er door de artsen een afweging gemaakt gaan worden 

welke van de twee zaken belangrijker is.  

Een variabele die deze beide randvoorwaarden beïnvloedt, is de herhaalfactor van een arts. De 

herhaalfactor is: Hoe vaak een patiënt na een ingreep terug moet komen voor controle. Een hoge 

herhaalfactor zorgt ervoor dat meer controlepatiënten gezien moeten worden. Aangezien de huidige 

herhaalfactor erg hoog is, wordt er gestreefd deze naar beneden te halen. Mocht dit lukken, dan zal 

dit direct gevolgen hebben voor de randvoorwaarden van het onderzoek. Hierdoor zullen patiënten 

sneller, binnen twee weken, gezien worden. Maar er zal per afspraak meer tijd moeten worden 

ingepland, omdat nieuwe patiënten langer nodig hebben dan controle patiënten.  

Volgens de literatuur kan de kwaliteit van de zorg gehandhaafd blijven als er per patiënt genoeg tijd 

wordt uitgetrokken en artsen geen patiënten hoeven te zien na afloop van de officiële werkdag. Dus 

het reduceren van overwerk zorgt er indirect voor dat de kwaliteit van de zorg beter wordt voor 

patiënten, die een afspraak hebben aan het eind van de dag.  

Hieruit valt te concluderen dat de beste oplossing van het hoofdprobleem is het verlengen van de 

ingeplande tijd voor een consult. Hierdoor kan worden gezorgd dat de meeste patiënten genoeg tijd 

krijgen voor een consult en zodoende de zorg krijgen die er gevraagd wordt. De gevoeligheidsanalyse 

heeft uitgewezen dat overwerk drastisch verminderd wordt als de consultduur toeneemt (zie figuur 5 

en 6). Door het verminderen van de variabiliteit, het afslanken en standaardiseren van de taken 

tijdens een consult zal de afspraaktijd minder verlengd hoeven te worden om de gewenste maximale 

gedwongen wachttijd te halen.  
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6 Discussie en aanbevelingen 
Hoofdstuk 6 bestaat uit de discussie van vragen die dit onderzoek oproept. Wat had er anders 

gekund en hoe staan de resultaten in verhouding met soortgelijke onderzoeken in het vakgebied. 

Ook wordt stilgestaan bij vragen die zijn ontstaan tijdens dit onderzoek. Het hoofdstuk zal afgesloten 

worden met andere aanbevelingen, die verder nog niet in dit onderzoek genoemd zijn. Het zal dan 

gaan om aanbevelingen rondom het ondersteunend proces en met welke zaken het eerst gestart 

moeten worden. 

6.1 Discussie 
In hoofdstuk 2 is een significantieniveau opgesteld, waaraan de waarnemingen moeten voldoen. Het 

is echter door tijdsgebrek niet mogelijk geweest deze significantie te halen. Er bleken achteraf veel 

meer waarnemingen per type afspraak nodig te zijn, dan vooraf verwacht werd. In de rest van het 

onderzoek is echter wel verder gerekend en gesimuleerd met de resultaten van het empirisch 

onderzoek.  

Een tweede onderdeel dat tijdens het onderzoek minder aandacht heeft gekregen, is het 

verrichtingenprogramma voor poliklinische ingrepen. Doordat het aantal waarnemingen zeer gering 

was en de waarden van de waarnemingen ver uit elkaar lagen, is er voor gekozen om de 

verrichtingen niet mee te nemen in het onderzoek. Echter moet er wel worden opgemerkt, dat het 

verrichtingenprogramma zeker een bijdrage levert aan de uitloop van de polikliniek. De voorgestelde 

maatregelen zijn ook van toepassingen voor de verrichtingen, aangezien de niet medische taken in 

een verrichtingenblok en tijdens het spreekuur aan elkaar gelijk zijn.  

Voor de uitgevoerde simulaties zijn een aantal aannames gemaakt. Een van deze aannames is over 

de distributie van de data. Er is aangenomen dat de gegevens normaal verdeeld zijn. Een analyse van 

de gebruikte gegevens toont aan dat de deze niet normaal verdeeld zijn. Om de precieze distributie 

van de gegevens te achterhalen zou veel extra onderzoek nodig zijn. De gegevens zouden 

waarschijnlijk het beste gemoduleerd kunnen worden met een multivariate normale verdeling. 

Aangezien dit een extensie is van de normale verdeling, is er voor de simulatie gekozen voor een 

normale verdeling. Omdat beide verdelingen voor een deel dezelfde karakteristieken hebben zullen 

de gevonden resultaten voor een groot deel overeenkomen met de uitkomsten als de juiste 

distributie gebruik zou worden.  

Het effect van de voorgestelde veranderingen op de toegangstijd van het ziekenhuis zijn niet volledig 

in te schatten. Dit komt vooral, omdat er meer variabelen zijn die invloed hebben op de toegangstijd. 

De belangrijkste beslissing die invloed heeft op de toegangstijd tot de urologieafdeling staat los van 

dit onderzoek. Het gaat om de beslissing van aan de ene kant de chef de clinique of hij voor het MST 

werkzaam blijft en anderzijds of zijn contract verlengd wordt door het ziekenhuis. Mocht het nodig 

zijn om met een team van zes urologen te werken om zodoende aan de vraag te blijven voldoen, kan 

de maatschap er voor kiezen een extra uroloog aan te trekken. Omdat deze beslissing veel meer 

invloed heeft op de productiedoelen en de toegangstijden is ervoor gekozen om verder niet in te 

gaan op het effect van de voorgestelde maatregelen op de toegangstijd. Echter staat het wel vast dat 

er minder patiënten per dag gezien kunnen worden door de maatregelen. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn moeilijk te vergelijken met andere uitgevoerde onderzoeken. 

Zoals al vermeld is in hoofdstuk 3, is een medische planning een stuk gecompliceerder dan een 
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bedrijfskundig planning. Over medische planning zijn minder onderzoeken gedaan. De onderzoeken 

die wel gedaan zijn, richten zich vooral op planning van de operatiekamer. Er zijn ook onderzoeken 

gedaan naar poliklinische afspraken en wachttijden. Deze onderzoeken waren vooral gefocust op de 

toegangstijd; hoe lang een patiënt moet wachten, voordat hij of zij wordt opgeroepen voor een 

consult van een medisch specialist. Dit onderzoek gaat in op de gedwongen wachttijd en uitloop op 

de polikliniek urologie. Aangezien de specialismen in een ziekenhuis zeer van elkaar verschillen is om 

tot een goede vergelijking te komen een onderzoek nodig dat dezelfde specialismen heeft 

onderzocht. Er zijn echter geen onderzoeken te vinden die ingaan op de gedwongen wachttijd op een 

poliklinische urologie afdeling. Was dit echter wel het geval dan nóg zou het vergelijken met dit 

onderzoek zeer lastig worden, aangezien ieder ziekenhuis zijn polikliniek weer anders regelt. 

Simulaties, zoals gebruikt in dit onderzoek, zijn in meerdere onderzoeken gebruikt. De gebruikte 

simulatie is gebaseerd op de simulatie ontwikkeld voor de CT-scans in AMC (Elkhuizen, Sambeek, 

Hans, Krabbendam, & Bakker, 2007). De resultaten van dit onderzoek met het beschreven onderzoek 

komen daardoor ook overeen. Door het verlagen van variabiliteit wordt de wachttijd en de uitloop 

van CT scanner en in dit geval een arts verminderd.  

Tijdens het onderzoek is een aantal vragen boven komen drijven, waarvan de beantwoording in de 

toekomst de moeite waard is om zodoende het probleem te verminderen. Ten eerste zal er een 

onderzoek moeten komen naar de juiste behandeltijden van iedere afzonderlijke verrichting. 

Zodoende kan ook hiervoor de juiste behandeltijd worden ingepland. Een aansluitend onderzoek zal 

mogelijk zijn om te kijken hoe de medische taken efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Als laatste 

moet er in de toekomst gekeken worden naar de planning van een arts en die van de verpleging en 

hoe dit beter op elkaar afgestemd kunnen worden voor een verrichtingenprogramma. 

6.2 Aanbevelingen 
Deze paragraaf zal beginnen met de zaken die het snelst verbeterd dienen te worden. Zodoende 

wordt er zo snel mogelijk resultaat geboekt en zal het proces vlotter verlopen.  

Als allereerste moet er worden vastgesteld welke administratieve handelingen wel en welke niet tot 

het primaire proces behoren. Als dit vastgesteld wordt, kunnen twee vliegen in één klap geslagen 

worden door meteen na te denken hoe deze taken te standaardiseren zijn en eventueel over te 

plaatsen naar het ondersteunend personeel. Na het vaststellen van de taken die wel of niet tot het 

primaire proces behoren, moeten er controles worden uitgevoerd om te kijken of men zich wel aan 

deze lijst houdt en of de taken die niet tot het primaire proces behoren daadwerkelijk gedaan 

worden tijdens een administratiemiddag. 

De aanpassing die het meeste oplevert en zo snel mogelijk ingevoerd moet worden, is het verlengen 

van de afspraaktijden. Dan is er minder uitloop, minder irritatie en wordt betere zorg geleverd. 

Tegelijkertijd moet gestart worden met onderzoek naar de precieze tijden van de afspraken. Dit 

onderzoek zal zodanig lang moeten plaatsvinden, dat het juiste significantieniveau wel wordt 

gehaald. 

Een ander punt, dat hard toe is aan verbetering, is de onderlinge communicatie tussen 

ondersteunend en verzorgend personeel. Het zou beter zijn als artsen zich vaker laten zien bij de 

secretaresses om zodoende vragen over en weer te beantwoorden. Ook zou er beter 
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gecommuniceerd moeten worden over aanwezigheid en reden tot afwezigheid. Het is namelijk een 

onwenselijke situatie dat, een arts voor spoed gebeld wordt en men niet weet waar de arts is: Of hij 

of zij gewoon een spreekuur heeft of dat hij/zij op dat moment in de OK is. De verbeterde 

communicatie zou ook moeten leiden tot verminderde onderlinge irritaties.  

De laatste aanbeveling van dit onderzoek is de communicatie naar patiënten toe. Het is voor een 

patiënt frustrerend als hij of zij meer dan een half uur gedwongen zit te wachten op een afspraak en 

niet wordt geïnformeerd over hoe lang hij nog ongeveer moet wachten en waarom de arts uitloopt. 

Dit zorgt tot irritaties bij de patiënt die uiteindelijk weer worden doorgegeven aan de secretaresse. 

De aanbeveling is daarom ook het actief vertellen aan de patiënten of een arts op tijd loopt of niet. 

Dit kan worden aangeven door een bord op te hangen met daarop aangegeven hoeveel minuten de 

arts eventueel achter loopt. Ook is het van belang een patiënt bij aankomst te melden wat de reden 

voor een eventueel uitlopen van de arts is. Dit zorgt voor meer begrip bij de patiënten en zorgt 

zodoende voor minder irritaties bij de patiënt en dus voor een betere werkomstandigheid voor al het 

personeel.  
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Appendix 
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Figuur 10: Schema afspraak maken 
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Appendix B 
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Figuur 11: Patiënt proces 
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Figuur 2 Schema spreekuur 
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Appendix D 
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Figuur 13: Schema verrichtingen 
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Figuur 14: Probleemkluwen 
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