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EEN PLANNINGSMETHODE 
VOOR REDUCTIE VAN DE 
FLUCTUATIES IN DE BELASTING 
VAN VERPLEEGAFDELINGEN

Peter Vanberkel, Richard J. Boucherie, Erwin W. Hans,  Johann L. Hurink, 
Wineke A. M. van Lent & Wim H. van Harten

Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafde-

ling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde 

operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & 

Research (CHOIR, kenniscentrum voor optimalisatie van zorgprocessen en onderzoek in 

Nederland van de Universiteit Twente) en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) is door middel van een operations-researchmodel het 

Master Surgery Schedule van het NKI-AVL herzien. Hierdoor heeft het NKI-AVL een extra 

operatiekamer in gebruik kunnen nemen zonder de capaciteit van de verpleegafdeling te 

hebben moeten vergroten. Dit project heeft gediend als prototype voor succesvolle imple-

mentatie-projecten van het ontwikkelde operations-researchmodel in verscheidene zieken-

huizen. Als gevolg van deze resultaten is in samenwerking met Information Builders, ontwik-

kelaar van business intelligence- en integratiesoftware, een business intelligence-platform 

ontwikkeld dat momenteel wereldwijd wordt aangeboden. 
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Bottleneck

Verbetering van de service en vergroten van de behan-

delcapaciteit is een belangrijke doelstelling van veel 

Nederlandse ziekenhuizen. Het Nederlands Kanker 

Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 

(NKI-AVL) heeft recent het aantal operatiekamers 

(OK’s) verhoogd van 5 naar 6 en heeft deze uitbrei-

ding aangegrepen om het Master Surgery Schedule 

(MSS) grondig te herzien. Het MSS is een cyclisch 

schema dat de toewijzing van OK’s aan disciplines 

bepaalt. Aanpassen van het MSS is zeer ingrijpend, 

mede omdat het afstemming en instemming van 

veel belanghebbenden vereist. 

Het MSS houdt rekening met verschillende voor-

waarden, zoals beperkte beschikbaarheid van beno-

digde apparatuur en personeel op de OK, die groten-

deels vooraf bekend zijn. Het MSS heeft tevens grote 

invloed op de verpleegafdeling, die deels moeilijk is te 

voorspellen. Wanneer alle patiënten na een bepaald 

type operatie naar de verpleegafdeling worden verwe-

zen, kan het aantal patiënten dat geopereerd wordt 

van week tot week sterk verschillen. Bovendien is de 

ligduur van individuele patiënten op voorhand niet 

bekend. Vanwege deze onzekerheden wordt een MSS 

veelal ontworpen zonder rekening te houden met de 

belasting van de verpleegafdeling.1,2 

De verpleegafdeling behoort tot de duurdere afde-

lingen van een ziekenhuis. Afdelingen zoals Intensive 

Care en Eerste Hulp zijn om hun patiënten te kunnen 

doorverwijzen afhankelijk van de grootte van de ver-

pleegafdeling.3 Capaciteitsproblemen op de verpleeg-

afdeling kunnen de processen in het ziekenhuis danig 

verstoren, met als gevolg mogelijk lange wachttijden 

voor patiënten, patiënten die op de verkeerde afdeling 

worden verpleegd, vermindering van de kwaliteit van 

zorg, en niet-optimale inzet van apparatuur en perso-

neel. De invloed van de verpleegafdeling op het proces 

en de hoge kosten van deze afdeling vragen erom deze 

afdeling niet alleen mee te nemen in het ontwerp van 

het MSS, maar deze afdeling hierin juist als primaire 

factor te beschouwen. 
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Aanpak

Gedurende drie maanden is het MSS van het NKI-

AVL herzien door een team bestaande uit een pro-

jectleider van de afdeling chirurgie, een projectleider 

van de verpleegafdeling, de managers van beide 

afdelingen, twee leden van de afdeling operati-

ons management van het NKI-AVL en onderzoe-

kers van CHOIR (Center for Healthcare Operations 

Improvement & Research; het kenniscentrum voor 

optimalisatie van zorgprocessen van de Universiteit 

Twente). Mogelijke conflicten in de inzet van per-

soneel en apparatuur op de OK zijn bewaakt door 

de teamleden van de afdeling chirurgie. Van een 

voorgesteld MSS is de invloed op de verpleegafde-

ling geëvalueerd door berekening van het effect op 

de verpleegafdeling met onderstaand operations-

researchmodel. In een iteratief proces is een aantal 

verbeteringen in het MSS gegenereerd en geëvalu-

eerd door zowel de verpleegafdeling als de afdeling 

chirurgie tot een MSS is gevonden dat resulteert in 

een gebalanceerde belasting van de verpleegafdeling 

en vrij is van conflicten op de OK. Figuur 1 geeft een 

schematisch overzicht van het proces.

Het operations-researchmodel beschrijft de stroom 

patiënten vanaf de OK naar de verpleegafdeling tot 

ontslag. Uit twaalf maanden historische data is voor 

ieder type operatie de kans bepaald op 0, 1, 2, 3, … 

afgeronde operaties in een OK-sessie. Deze gegevens 

karakteriseren de aan de verpleegafdeling aangeboden 

stroom patiënten. Na operatie wordt iedere dag een 

fractie van de patiënten op de verpleegafdeling ont-

slagen. Deze fractie is voor de dagen volgend op de 

operatie voor ieder type operatie uit historische data 

verkregen.

Het aantal successen in meerdere identieke en 

onafhankelijke toevalsexperimenten die allen twee 

mogelijke uitkomsten hebben, is binomiaal verdeeld. 

Wanneer bijvoorbeeld 20 maal een munt wordt gewor-

pen die met kans 80% kop geeft en met kans 20% 

munt kan de kans dat de uitkomst van 6 worpen kop 

is berekend worden. Voor patiënten op de verpleegaf-

deling bepaalt het experiment ‘blijven’ of ‘ontslag’ of 

de patiënt de volgende dag nog aanwezig is. De kans 

op ontslag is uit historische data verkregen. Wanneer 

voor de verpleegafdeling het aantal patiënten dat 

vandaag aanwezig is bekend is, en voor iedere patiënt 

tevens bekend is welke operatie wanneer is uitgevoerd 

kunnen we per patiënt de kans bepalen dat de patiënt 

morgen nog aanwezig is en zo de kansverdeling van 

het aantal bedden dat morgen nodig is. Combinatie 

van deze aantallen voor alle patiënten geeft ons de 

kansverdeling van het totale aantal bedden dat nodig 

is als functie van het MSS.

Figuur 1: Schematisch overzicht van het ontwerpproces van het MSS
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Resultaten

Onze studie heeft laten zien dat pieken in de belasting 

van de verpleegafdeling vooral veroorzaakt worden 

door het MSS. Met een zorgvuldig ontworpen MSS 

kunnen deze pieken grotendeels vermeden worden. 

De belasting van de afdeling kan hiermee over de week 

gebalanceerd worden. Hierdoor is het niet alleen een-

voudiger het personeelsroosters op te stellen; tevens 

wordt het risico op overbelasting van de afdeling gere-

duceerd, waarmee een waterval van verstoringen in 

het gehele ziekenhuis wordt vermeden. 

Na verschillende verbeterslagen waarin OK-sessies 

successievelijk zijn verwisseld in het tweewekelijkse 

MSS van het NKI-AVL is een MSS gevonden dat de 

belasting van de verpleegafdeling balanceert en vol-

doet aan beperkingen van de OK, waaronder beschik-

baarheid van artsen en apparatuur. Figuur 2 geeft 

voor het originele en nieuwe MSS het vereiste aantal 

bedden op de verpleegafdeling. Meting van de belas-

ting van de verpleegafdeling gedurende 33 weken na 

implementatie van het nieuwe MSS en vergelijking 

met de door het operations-researchmodel voorspelde 

belasting door middel van een chi-kwadraattoets heeft 

laten zien dat het model een adequate voorspelling 

geeft van de belasting van de verpleegafdeling.

Een belangrijke toegevoegde waarde van de model-

matige aanpak was de getalsmatige onderbouwing 

van de ervaringen van het personeel van de verpleeg-

afdeling over de belasting van de afdeling. Vanuit de 

modelmatige onderbouwing was het voor de verpleeg-

afdeling mogelijk onderhandelingen te starten met de 

OK. Het model is snel geaccepteerd, mede door de 

aard van de voorgestelde veranderingen in het MSS 

en door het door de staf ontwikkelde ruwe inzicht in 

de door het model voorspelde resultaten van voorge-

stelde veranderingen. Het model is geïmplementeerd 

in het business intelligence-systeem van het NKI-AVL, 

waarmee managers aanpassingen aan het MSS bij toe-

komstige verandering zelfstandig kunnen evalueren. 

Disseminatie 

Veel onderzoekprojecten stoppen wanneer, na imple-

mentatie van de resultaten, een duidelijke verbetering 

is bereikt. Dit project is in zekere zin gestart waar 

veel onderzoeksprojecten stoppen. Na afronding van 

het ontwerp van het model en de implementatie bij 

het NKI-AVL door de onderzoekers zijn de resultaten 

verspreid via het CHOIR-netwerk.4 Snel werd duidelijk 

dat veel ziekenhuizen met vergelijkbare uitdagin-

gen kampen, te weten de balans vinden tussen hun 

OK-schema en de belasting van de verpleegafdeling.

Figuur 2. Benodigd aantal bedden onder initieel MSS en onder uiteindelijk MSS
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Het CHOIR-netwerk omvat een verscheidenheid 

aan zorginstellingen, waaronder revalidatiecentra, 

academische, algemene en gespecialiseerde zieken-

huizen, alsmede enkele IT-bedrijven. Disseminatie 

van de onderzoeks- en implementatieresultaten vindt 

plaats via sociale media zoals LinkedIn en Twitter (@

choir_unitwente) en via kwartaalbijeenkomsten waar 

recente en geplande projecten worden gepresen-

teerd. Daarnaast worden de resultaten beschreven op 

de CHOIR-website, waar ook de online bibliografie 

ORchestra van publicaties op het snijvlak van operati-

ons research en gezondheidzorg wordt onderhouden 

(www.utwente.nl/choir/en/orchestra/).5 Het gehele 

CHOIR-team bespreekt tweewekelijks de voortgang 

van projecten in verschillende zorginstellingen, waar 

zeer geregeld zorgprofessionals bij aansluiten.

Binnen het CHOIR-netwerk zijn varianten van 

het model ontwikkeld en inmiddels toegepast in 

drie andere Nederlandse ziekenhuizen en in een 

Duits ziekenhuis. In twee van deze ziekenhuizen is 

het model ingezet om de belasting over verschil-

lende verpleegafdelingen te balanceren. Elders is het 

model gebruikt om de verdeling van bedden over ver-

schillende verpleegafdelingen te optimaliseren. Het 

model is tevens uitgebreid om de belasting van de 

Intensive Care mee te wegen. Het model is opgeno-

men in WebFOCUS, NKI-AVL’s business intelligence 

software. De module Surgical Analytics is gebaseerd 

op ons model en wordt door de ontwikkelaar van 

WebFOCUS – Information Builders – wereldwijd aan-

geboden aan haar klanten. 

Het model is gepubliceerd in een OR-tijdschrift.2 De toepas-
sing en implementatie in het NKI-AVL is gepubliceerd in een 
medisch tijdschrift.1

Peter Vanberkel heeft voor zijn dissertatie hierover de Ortec 
Thesis Award 2011 ontvangen.
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