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Verbeterde afsprakenplanning voor 
patiënt en gipsverbandmeester
Maartje van de Vrugt, Petra Matel, Richard J. Boucherie, Peter van Engelen, 
Tiny Beukman en John de Laat.

De gipsverbandmeesters van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) ervaren een sterk wisselende werkdruk en moeten geregeld over-
werken. Doordat er verschillende poli’s afhankelijk zijn van de dienstverlening van de gipskamer, hebben lange wachttijden bij 
de gipskamer ook negatieve gevolgen elders in huis. Met behulp van een computersimulatiemodel zijn verschillende scenario’s 
geanalyseerd en zijn de aankomstmomenten van patiënten geoptimaliseerd. De gipsverbandmeesters onderzoeken momenteel 
de implementatie van de resultaten.

Probleemschets
De werkdruk voor gipsverbandmeesters 
en de wachttijd voor patiënten van de gips-
kamer in het JBZ fluctueert sterk gedurende 
de dag en over de verschillende dagen van 
de week, terwijl 62% van de patiënten voor-
af ingepland is. De gipsverbandmeesters 
schatten dat maximaal 76% van de patiën-
ten op afspraak gezien zou kunnen worden 
als alle artsen hun patiënten adviseren op 
afspraak naar de gipskamer te gaan. De 
gipsverbandmeesters hebben de vraag of 
het plannen van afspraken te optimalise-
ren is en of patiënten met afspraak voor-
rang moeten krijgen op patiënten zonder 
afspraak, zodat de eerste groep op de af-
gesproken tijd bij een volgende afspraak 
(bijvoorbeeld op röntgen en/of een poli 
spreekuur) kan zijn.

Huidige werkwijze
Er werken vijf gipsverbandmeesters in 
het JBZ, waarvan er per dag minimaal 3 
aanwezig zijn. Er kan iedere vijf minuten 
een afspraak gemaakt worden voor een 
patiënt in de agenda van de gipskamer 
(niet bij een specifieke gipsverbandmees-
ter), waarbij geen rekening gehouden 
wordt met de verwachte behandeltijd. 
Patiënten met afspraak krijgen voorrang 
op patiënten zonder afspraak, mits de 
wachttijd voor inlooppatiënten niet te 
veel oploopt.

Aanpak
Er is gekozen voor het maken van een com-
putersimulatiemodel van de gipskamer, 
zie het kader voor uitleg over dit type 
modellen. Met het model is een aantal 
scenario’s onderzocht waarin het vol-
gende gevarieerd is:
1. het percentage patiënten met afspraak, 
2. de tijden waarop patiënten een 
afspraak kunnen maken,
3. het wel of geen voorrang geven aan 
patiënten met afspraken.

De aankomstmomenten van de patiënten 
zonder afspraak zijn niet constant over een 
werkdag. De gipsverbandmeesters hebben 
daarom een verdeling geschat voor de druk-
ke tijdstippen waarop patiënten zonder 
afspraak aankomen, zie figuur 1.

Om de wachttijden kort te houden, moe-
ten de afspraakplekken op de momenten 
gepland worden dat het rustig is qua inloop-
patiënten1. Door de verdeling van de inloop-
patiënten over de dag en de voorkeur voor 
een eenvoudig afsprakenschema, is geko-
zen om patiënten ‘van buiten naar binnen’ 
te plannen: de eerste patiënt op het eerste 
slot, de tweede op het laatste slot van de dag, 
de derde patiënt op het tweede slot van de 
dag, de vierde patiënt op het op één na laat-

ste slot van de dag, enz. Wanneer alle af-
spraakslots gevuld zijn, mogen er twee pa-
tiënten per slot geboekt worden en begint 
deze procedure opnieuw.

Resultaten
Met het simulatieprogramma is de gips-
kamer van het JBZ voor meerdere jaren 
en verschillende scenario’s doorgerekend. 
De gemiddelde wachttijd van patiënten en 
de gemiddelde overwerktijd voor de gips-
verbandmeesters zijn voor enkele van 
deze scenario’s weergegeven in figuur 2; 
alle scenario’s hierin zijn met afspraken-
slots van 10 of 15 minuten, dus iedere 10 
of 15 minuten kan een patiënt een afspraak 
maken. In figuur 2 is te zien dat het 100% 
afspraken scenario met afsprakenslots 

Figuur 1. Fractie inlooppatiënten per tijdsinterval op een dag.

Figuur 2. Gemiddelde wacht- en overwerktijd huidig aantal patiënten voor verschillende scenario’s, 
legenda format is “afspraakslot lengte – percentage afspraken”.
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van 15 minuten resulteert in de minste 
wacht- en overwerktijd. Omdat altijd een 
deel van de patiënten niet planbaar is, is 
het scenario met alleen afspraken niet 
haalbaar in de praktijk. Het scenario met 
het maximale aantal afspraken (76%) is 
daarna het beste voor de wacht- en over-
werktijd voor het huidige aantal patiën-
ten. In alle scenario’s is te zien dat de ge-
middelde wachttijd voor afspraakpatiën-
ten lager en voor inlooppatiënten hoger is 
wanneer de patiënten met een afspraak 
prioriteit krijgen over patiënten die op in-
loop komen, zie figuur 4 voor het scena-
rio met afsprakenslots van 10 minuten. 

Met het computersimulatiemodel is ook 
doorgerekend wat het effect is van een 
toename van het aantal patiënten (zie 
figuur 3, waarin de toename 24% is). 
Opvallend in figuur 3 is dat het scenario 
met het huidige aantal afspraken (62% 
van de patiënten) voor afsprakenslots van 
10 minuten resulteert in een lagere gemid-
delde overwerktijd dan bij 76% afspraken, 
maar de gemiddelde wachttijd is bij 62% 
afspraken hoger dan voor 76% afspraken. 
Het scenario met 100% afspraken heeft 
in deze simulatie niet de laagste gemid-
delde wacht- en overwerktijd, wat impli-
ceert dat de strategie waarmee de afspra-
ken gemaakt worden niet optimaal is. 
De strategie voor afsprakenplanning in 
dit onderzoek (“van buiten naar binnen 
plannen”) heeft namelijk relatief veel 
afspraken op het begin en eind van de 
werkdag, waardoor er grotere kans is op 
overwerken. Vooral bij afsprakenslots 
van 10 minuten is dit effect goed te zien, 
omdat een scenario met 100% afspraken 
in relatief veel overwerktijd resulteert. 
Het zou daarom interessant zijn om de 
afsprakenplanning te optimaliseren.
Naast de scenario’s in figuur 2 en 3 zijn 
ook afsprakenschema’s getest waarin 
patiënten elke 5 minuten een afspraak 
kunnen maken, wat de huidige afspraken-
slots zijn bij het JBZ, maar deze resulta-
ten zijn significant slechter en zijn daar-
om weggelaten.

De gipsverbandmeesters van het JBZ doen 
momenteel onderzoek naar de haalbaar-
heid en wenselijkheid van de scenario’s 
die als beste uit de simulatie komen. Het 
afspraakscenario van 76% afspraken, met 
afsprakenslots van 10 minuten en wel voor-
rang geven aan patiënten met afspraken, 
vormt het uitgangspunt voor gesprekken 
met betrokken verwijzers van de gips-
kamer. De simulatiestudie ondersteunt 
in de besluitvorming door op een objec-
tieve (cijfermatige) manier scenario’s te 
vergelijken, zonder de nieuwe werkwijze 
in de praktijk te hoeven testen. De (on)
mogelijkheden zijn met simulatie onder-
zocht, het verbeterpotentieel is aange-
toond en binnenkort zal de afspraken-
planning verbeterd worden, zowel voor 
patiënt als gipsverbandmeester.  

Dit is slechts een beknopte samenvatting 
van een uitgebreid onderzoek. Voor geïn-
teresseerde is het mogelijk om het gehele 
onderzoek op te vragen op onderstaand 
e-mail adres.
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Figuur 3 Gemiddelde wacht- en overwerktijd voor 24% meer patiënten voor verschillende scenario’s, legenda 
format is “afspraakslot lengte – percentage afspraken”

Figuur 4 Gemiddelde wachttijd voor de huidige instroom en 10 min. afsprakenslots, uitgesplitst op type patiënt

Computersimulatiemodel
In computersimulatie worden aankomsten en 
behandelingen van patiënten zo realistisch 
mogelijk nagebootst met een model in een 
computerprogramma. Input voor het model is 
verkregen uit de data van het JBZ en bestaat uit 
kansverdelingen voor het aantal patiënten per 
dag en de behandelduur per patiënt. Hiernaast 
zijn er regels aan het model toegevoegd die 
voorschrijven welke patiënt aan de beurt is 
wanneer een gipsverbandmeester beschikbaar 
is. Output van het model is de gemiddelde 
wachttijd, rijlengte en overwerktijd per dag. Er 
zijn geen metingen van de (gemiddelde) wacht- 
of overwerktijd op de gipskamer, dus de output 
van het model kan niet gevalideerd worden met 
metingen. De computersimulaties geven daarom 
alleen relatieve resultaten; een rangorde van de 
scenario’s voor iedere prestatiemaat.
Met de computer zijn 100.000 dagen gesimu-
leerd, zodat de prestatiematen een relatieve 
precisie hebben van 3% (de breedte van het 
95%-betrouwbaarheidsinterval is maximaal 3% 
van het gemiddelde).




