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Voorwoord
Dit boekje is geen jaardocument. In dit boekje vindt u geen jaarverslag en geen
jaarrekening. In dit boekje vindt u verhalen.Verhalen over het werk van de organisatieadviseur in de zorg.
Dit jaar openden wij ons weblog. Een plek op internet waar onze adviseurs de ervaringen
die zij in hun werk opdoen kunnen delen met iedereen die dat interessant vindt. Na ruim
een half jaar “bloggen” lopen de verhalen uiteen van situaties waarmee wij in de praktijk
werden geconfronteerd tot algemene beschouwingen op de trends in de branche waarin
wij werken.
In dit boekje hebben wij een selectie van de dit jaar geplaatste blogs opgenomen. Stukjes,
waarvan wij denken dat ze de moeite van het lezen waard zijn en die representatief zijn
voor het werk dat wij doen. En voor degenen die ons minder goed kennen, hebben wij
een aantal van onze opdrachtgevers gevraagd iets te vertellen over de opdracht die wij bij
hen hebben uitgevoerd en hoe die samenwerking is bevallen.
Wij hopen dat u dit boekje met belangstelling en plezier zult lezen. Dan zijn wij in onze
opzet geslaagd. En mocht u benieuwd zijn naar de verhalen die het boekje niet haalden, of
naar de verhalen die nog komen gaan, neemt u dan eens een kijkje op ons weblog:
http://vreelandgroep.blogspot.com.
Graag richten wij een woord van dank aan de opdrachtgevers die tijd wilden vrijmaken
voor het vertellen van hun ervaring met de Vreelandgroep, aan onze bloggende collega’s,
zonder wie dit boekje niet tot stand was gekomen en tot slot aan alle mensen in de zorg
die ons blijven verrassen, waardoor wij blijven bloggen.
Jaap Beerens & Herre van Kaam
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Monique Coolen

Spelenderwijs ondervinden wat marktwerking doet
Afgelopen week hebben we het marktwerkingsspel ‘Zorg te koop’ gespeeld tijdens
een bijeenkomst van het Netwerk Directie Secretarissen in Instellingen voor
Gezondheidszorg.
De managementgame, ontwikkeld door collega’s Herre van Kaam, Erik Schalkwijk en Jaap
Beerens, geeft de spelers de mogelijkheid in een veilige omgeving te ervaren hoe het is
om in een vrije zorgmarkt te opereren: Wat zijn kansrijke strategieën in een markt met
concurrentie en hoe kunnen strategische keuzes vertaald worden naar operationele
beslissingen?
Het was een enerverende ochtend, waarin:
- gesprekken op gang kwamen tussen ziekenhuisdirecties om samen te werken;
- een aantal ziekenhuizen duidelijk een strategie durfde te kiezen;
- de ziekenhuizen meer investeerden in capaciteit dan in kwaliteit;
- bleek dat de relatie met de zorgverzekeraars cruciaal is voor continuïteit van de zorg;
- de zorgverzekeraar meer administratief werk kreeg, naarmate er meer marktwerking
was;
- de zorgverzekeraar vooral met ziekenhuizen in zee ging die een lage prijs boden ...

De ziekenhuizen moeten gaan concurreren op prijs,
kwaliteit en toegangstijd.
Vóór aanvang van het spel werden de aanwezigen verdeeld in een aantal teams. Elk team
kreeg de verantwoordelijkheid voor het managen van een ziekenhuis en één team kreeg
de rol van zorgverzekeraar. Alle ziekenhuizen zijn in dezelfde regio actief.
De eerste speelronde, bestaande uit vier weken, is bedoeld om te wennen aan de
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regels in het spel: elke week komt een onbekend aantal patiënten met een zorgvraag en
urgentie naar het ziekenhuis. Het is aan de directie om keuzes te maken over de keuze
en volgorde van de op te nemen patiënten. Als de vier weken verstreken zijn, wordt de
balans opgemaakt: wat zijn de inkomsten geweest (hoeveel patiënten zijn er behandeld)
en wat waren de kosten (onder andere voor het niet kunnen behandelen van patiënten)?
In de volgende speelrondes wordt het spel complexer door de geleidelijke invoering
van marktwerking. De ziekenhuizen moeten gaan concurreren op prijs, kwaliteit en
toegangstijd van verschillende zorgproducten. Hiertoe kunnen investeringen gedaan
worden: in capaciteit en/of in kwaliteit, afgestemd op de zorgvraag in de regio en passend
bij de door het ziekenhuis gekozen strategie. De ziekenhuizen mogen dan biedingen doen
op zorgcontracten. Voor continuïteit van de bedrijfsvoering van de ziekenhuizen moeten
zorgcontracten binnengehaald worden, maar ook de zorgverzekeraar is gebonden aan
een budget en strategie.
Middels deze spelomgeving ervaarden de deelnemers dat het hebben van een
doortastende strategie en hiernaar handelen, het uitvoeren van marktanalyses en zicht
hebben op de eigen prestatie middels prestatie-indicatoren en managementinformatie
cruciaal zijn om succesvol te functioneren in een concurrerende en bewegende omgeving.
Een weergave die, wat mij betreft, uitstekend past op de huidige gezondheidsmarkt.
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Jan van der Eijk

Standing close to a hill it often looks like a mountain
Een spreuk zonder dat ik weet waar die vandaan komt: Google geeft geen antwoord. Dus
de bedenker moet het even zonder de credits doen.
In de hectiek van de dag is het soms moeilijk om in te schatten met wat voor situatie je
te maken hebt. Soms heb je daar wat afstand, fysiek of in tijd, voor nodig om het goed te
kunnen duiden.
De opnameplanning in een groot ziekenhuis met druk op de bedden kan zo’n situatie
zijn. Iedere dag weer is het de vraag of alle patiënten netjes een plek kunnen krijgen
op de juiste afdeling. Een reden waarom je de situatie niet precies kan overzien is dat
je te maken hebt met imperfecte informatie: hoeveel ontslagen zijn er precies vandaag,
hoeveel bedden zijn er beschikbaar (rekeninghoudend met personele bezetting en
andere bedblokkades), welke opnames staan voor morgen gepland? En al die gegevens
veranderen ook nog eens de hele dag. Zo kan het makkelijk zijn dat het verwachte
ontslag en de geplande opnames ver uit elkaar liggen en je grote knelpunten verwacht
de volgende dag, om nog maar niet te spreken van de knelpunten ’s nachts met de acute
opnames.

In 95 procent van de gevallen gaan
er 15 patiënten naar huis...
Het verbeteren van die informatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede
planning, maar dat is een kwestie van veel discipline en een lange adem.
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Wat kan je dan gebruiken in de tussentijd als alternatief? Statistiek! Veel patronen
herhalen zich in de opnameplanning, bijvoorbeeld: het aantal ontslagen per dag is nooit
0 en nooit meer dan 50. Gemiddeld is het 30 en in 95 procent van de gevallen gaan er
15 patiënten naar huis. Datzelfde kan je berekenen voor het aantal acute opnames en
nog specifieker voor alle snijdende afdelingen en beschouwende afdelingen apart. Dat is
handig, want dan heb je een houvast naast de cijfers van dat moment.
Als de volgende formule waar is:
Bezette bedden - Minimaal ontslag + gepland electief + Maximaal Acute opnames >
bedcapaciteit - blokkades
Dan weet je dat de kans dat het die dag gaat lukken heel groot is. Dat geeft rust.
Zo neem je op de dag zelf al wat afstand. Afstand door een aantal jaar historische data te
gebruiken.
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Voorheen hadden we één keer per twee weken ‘code rood’.

Nu is daar nooit sprake meer van.

Organisatie:
Relatie:
Opdracht:

Atrium Medisch Centrum Parkstad
Dr. Hans Kerkkamp, lid Raad van Bestuur
Het reguleren van patiënten stromen waardoor het ziekenhuis geen
opnamestop hoeft toe te passen door een disbalans tussen electieve
en acute opnames. Als interim-manager stuurt de Vreelandgroep de
organisatie naar een nieuw evenwicht.
VG-adviseurs: Peter Tiebout en Jan van der Eijk
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Atrium MC en de Vreelandgroep
“In onze hoofdvestiging in Heerlen hebben wij sinds mei 2006 een acute opname afdeling
die uniek is in Nederland. We wilden de patiëntenstroom zo reguleren, dat dit zou
leiden tot kwaliteitsverbetering en betere verdeling van de werkdruk op de klinische
verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Wij hadden voor ogen om patiënten binnen 48
uur van de AOA af te krijgen. Enerzijds met de optie dat ze ontslagen konden worden
omdat verdere diagnostiek en of behandeling niet meer in een klinische opname moet
plaatsvinden, anderzijds met de optie om ze binnen ‘kantooruren’ over te plaatsen naar
een reguliere klinische afdeling.”
Maar dat pakte anders uit?
“In de opzet was het een goed initiatief, maar in de praktijk traden wel wat kinderziektes
op. We constateerden bijvoorbeeld dat die doorstroom veel langer in beslag nam en dat
op andere afdelingen opstoppingen ontstonden. Ook vonden overplaatsingen plaats in de
avond en nachtelijke uren.”
Waarom heeft u de Vreelandgroep erbij gehaald?
“Voor iemand uit onze eigen geledingen was het niet mogelijk geweest om als een
helikopter boven de verschillende afdelingen te gaan hangen en de boel onpartijdig in
kaart te brengen. Buitenstaanders zoals Peter Tiebout en Jan van der Eijk konden dat wel
en hebben de situatie voor iedereen inzichtelijk gemaakt.”
Wat hebben zij precies gedaan?
“Peter en Jan begonnen in mei met een inventarisatie van de problemen en kwamen
aan de hand daarvan met potentiële oplossingen. Die adviezen hebben we opgevolgd en
de resultaten mogen er zijn.Voorheen hadden we hier een keer per twee weken ’code
rood’, een dreigend tekort aan bedden voor acute opnames. Nu is daar nooit sprake
meer van. Ook andere afdelingen profiteren. Er is daar meer rust gekomen, omdat er
buiten kantooruren nauwelijks nog patiënten worden verplaatst naar die delen van het
ziekenhuis.
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Monica Grasveld

Een cursus professioneel gedrag voor artsen
Begin november stond in de NRC een groot artikel: “artsen leren zich goed te gedragen”.
Het AMC gaat studenten geneeskunde ook het vak ‘professioneel gedrag’ leren en als
ze daar onvoldoende voor scoren worden ze geen arts. Daar is dan overigens nog wel
een wetswijziging voor nodig. Maastricht heeft al 4 jaar ervaring opgedaan met dit vak
en daar scoren 4 van de 350 studenten écht onvoldoende en enkele tientallen onder het
verwachte niveau. Zou de Maastrichtse groep studenten representatief zijn voor de rest
van Nederland? Volgens een artikel in Medisch Contact van een aantal jaren geleden blijkt
dat naar schatting 5% van de medisch specialisten disfunctioneert, dus die verhouding
klopt aardig.
Laat ik het eens vergelijken met onze adviespraktijk. Wij begeleidden het afgelopen jaar
een twintigtal maatschappen/vakgroepen met samenwerkingsproblemen. Reflecterend op
deze opdrachten kwam één aspect duidelijk naar voren: het ontbrak aan professioneel
gedrag bij sommige artsen en soms bij de hele groep. Artsen die weigeren te praten met
elkaar, zich niet willen of kunnen verplaatsen in de behoeften en belangen van de ander,
vasthouden aan stokpaardjes, organisatorische chaos, altijd te laat op afspraken komen of
niet komen opdagen, niet reageren op mails, openlijk ruzie maken waar patiënten bij zijn,
achter de rug om stokend over elkaar praten, etc. etc. Het betrof net zo goed vrouwen,
als mannen.
Wij vliegen deze problematiek via twee routes aan: de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant.Vaak is
het nodig om (opnieuw) structuur in de vakgroep te brengen en de organisatie op orde
te brengen: hoe vaak, op welke wijze en met welk doel hebben wij onderling overleg,
wie is het meest geschikt om voorzitter te zijn, wie notuleert, etc. Want de huidige
generatie artsen heeft geen vergadertechnieken geleerd in hun opleiding. Net zo min
dat zij leren over de logistieke organisatie, financiering of beleidszaken. Een heldere
koers wat de maatschap gezamenlijk wil bereiken ontbreekt vaak. Dit zijn de ‘harde’
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zaken. Aan de ‘zachte’ kant is vaak conflictbemiddeling nodig (hoe ‘hard’ dat ook kan zijn),
leren gezamenlijk te communiceren en te reflecteren, leren feedback geven aan elkaar,
werken aan een beter teamklimaat, bespreken van verschillende teamrollen, vaststellen
van gedragsregels etc. Met name het uitspreken van persoonlijke verwachtingen, ambities
en teleurstellingen tegenover elkaar blijkt vaak heel belangrijk te zijn in het ‘genezings’
proces. Toch zijn we er dan nog niet. De artsen die echt onprofessioneel gedrag vertonen
kunnen of willen dit niet zomaar veranderen. Dan komt de kracht van de rest van het
team en het leiderschap binnen het team om de hoek kijken. Daar is coaching voor nodig
en, een weg met vallen en opstaan. Is een collega echt niet te bewegen om zijn of haar
gedrag te veranderen, dan is de route elders solliciteren of disfunctioneren onvermijdelijk.
In de toekomst zijn adviseurs dus niet meer nodig voor dit soort problematiek, want
de artsen leren al in de opleiding hoe ze zich professioneel correct moeten gedragen
(professionaliteit). Daarnaast leren ze volgens het zogenaamde CANMED model ook
nog 6 andere competenties: Medisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis en
wetenschap, Maatschappelijk handelen en Organisatie.

...toch bekruipt me het gevoel dat de
toekomstige schapen met 8 poten alleen
maar vrouwen kunnen zijn...
De vraag die bij mij rijst is: hoe kan de opleiding tot medisch specialist dezelfde duur
houden, terwijl er ten opzichte van de vroegere opleiding 5 deelgebieden bij gekomen
zijn? Alleen medisch handelen en kennis en wetenschap vroegen al om een curriculum
van 6 jaar! Gaan de accenten verschuiven? Minder vakkundige artsen, maar beter in
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communiceren en samenwerken? Er is vast goed over nagedacht, toch bekruipt me
het gevoel dat de toekomstige schapen met 8 poten alleen maar vrouwen kunnen zijn,
want alleen die schijnen meerdere dingen tegelijk te kunnen. En inderdaad 70% van
de studenten geneeskunde zijn vrouwen. Hebben de mannen al eieren voor hun geld
gekozen?
Het is in ieder geval opvallend dat ook de laatste Medisch Contact van dit jaar, het glossy
2008 nummer, volledig wijdt aan het thema “vrouw in de geneeskunde”. Ben benieuwd,
want ik zie de toekomst nog wel zorgelijk in zonder mannelijke artsen. Mannen zijn
technisch beter in staat om complexe problematiek op te lossen en mannen zijn bij
problemen meer op actie gericht terwijl vrouwen meer op communicatie gericht zijn,
uitzonderingen daargelaten. Laten we hopen op vakgroepen waarbij sprake is van een
evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen.
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Jan van der Eijk

Duurder, maar nog meer waard
In veel ziekenhuizen bestaat op verpleegafdelingen de indruk dat er te weinig zorg
gegeven kan worden.Veel taken, steeds nieuwe activiteiten of registraties die tijd kosten
en ten koste gaan van de aandacht voor de patiënt. Het resultaat is het gevoel niet
voldoende zorg te kunnen geven.
Ik heb niet de illusie dat ik zou kunnen afschatten wat voldoende zorg is voor individuele
patiënten, maar ik wil even stil staan bij een veel gebruikt sturingsmechanisme dat dit
gevoel voor een groot deel veroorzaakt: het kraptemodel. De naam zegt het al: we
moeten het met een krappe bezetting rooien. Binnen die bezetting of beschikbare
capaciteit proberen we dan zo goed mogelijk alle diensten te vullen en eigenlijk het
enige dat dan nog kan gebeuren is dat er iemand uitvalt: ziekte of vakantie, waardoor het
rooster niet meer klopt. Die situaties leiden tot extra werklast voor diegene die wel die
dienst draaien. Binnen het kraptemodel is dit moeilijk op te vangen: je hebt immers weinig
speelruimte.
Uitbreiding van capaciteit of formatie helpt ook niet op de lange termijn om het gevoel te
voorkomen. Ook die formatie wordt maximaal ingezet en zodra er iemand uitvalt, zit je
weer met die piek in werklast.
Wat is het alternatief? Het inbouwen van flexibiliteit in de inzet. Drie maanden vooruit
moeten roosters bekend zijn, maar dan weet je niet precies hoe druk het zal zijn. Pas
dichterbij weet je of het rustig of juist heel druk is, misschien zelfs pas op de dag zelf.
Dus moet de mogelijkheid bestaan om op die termijn van weken of dagen de bezetting
aan te passen. Dat vraagt discipline door bijvoorbeeld het vaste rooster op 85 procent
van de beschikbare formatie te baseren. De laatste 15 procent gebruik je voor flexibele
capaciteit, zodat je soms op 85 procent en soms op 115 procent capaciteit werkt. Zulke
flexibele capaciteit is vaak wel duurder: uit de flexpool of uitzendkrachten, maar als je het
inzet om pieken te ontlasten, is het nog veel meer waard.
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We hebben keihard gewerkt, ook in de avonden en weekends.

Dat is alleen goed op te brengen als je alle vier op één lijn zit.

Organisatie:
Relatie:

Opdracht:

Adviseurs:
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IJsselmeerziekenhuizen, Lelystad en Emmeloord
drs. Léon Lodewick, voormalig zelfstandig interim-bestuurder; auteur
van hét praktijkboek over veranderingsmanagement ‘Ziekenhuizen
veranderen’ (www.ziekenhuizenveranderen.nl)
In september 2008 raakten de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad
en Emmeloord in acute financiële en kwaliteitsproblemen. Een
faillissement dreigde. Negen partijen vroegen Léon Lodewick om als
onafhankelijk adviseur te onderzoeken hoe het verder moest met
de IJsselmeerziekenhuizen: RvB/RvT IJsselmeerziekenhuizen, Achmea,
Inspectie voor de gezondheidszorg, GS Flevoland, B&W Lelystad en
Emmeloord, NZa, College Sanering Zorginstellingen (CSZ) en VWS. De
Vreelandgroep verleende ondersteuning.
Jan Landman en Herre van Kaam

IJsselmeerziekenhuizen en de Vreelandgroep
“We hadden drieënhalve week om een zeer dramatische situatie te analyseren en
met aanbevelingen te komen. In die korte tijd spraken we met 35 groepen mensen,
van verplegend personeel tot cliëntenraden, van huisartsen tot verloskundigen en van
plaatselijke en regionale politici tot de belangrijkste zorgverzekeraar in de regio. Al snel
werd ons duidelijk dat de IJsselmeerziekenhuizen financieel, maar ook bestuurlijk en
zorginhoudelijk failliet waren. De operatiekamers gingen niet voor niets op slot. Dat
had zowel met de minimumeisen te maken als met het gedrag van opererend personeel
inclusief de specialisten, dat gewoon onverantwoord was.”
“Ik ben allereerst met de Vreelandgroep in zee gegaan, omdat ik hulp nodig had. Ik heb na
25 jaar ervaring als crisismanager in de gezondheidszorg wel de nodige expertise, maar ik
kan ook niet alles alleen. Zonder Jan Landman zou ik niet aan deze klus zijn begonnen. Ik
werk vaker met Jan en waardeer hem enorm om zijn kennis en vaardigheden. Bovendien
is hij altijd een baken van rust. We vormen een sterk duo. Jan en Herre hebben allerlei
cijfermateriaal verzameld en de bevindingen uitgewerkt dat leidde tot mijn uiteindelijke
advies.”
“We kunnen met een goed gevoel op ons werk terugkijken. We hebben een advies
uitgebracht dat alle negen opdrachtgevers overnamen.Verder was het goed om te zien
dat er grote betrokkenheid was bij de ziekenhuizen en alle andere betrokkenen, van alle
kanten. Iedereen maakte zijn agenda vrij voor ons. We trokken echt als een team op. Ook
ir. Jaap Geenen, deskundige van het College Sanering Zorginstellingen, maakte daarvan
deel uit. We werkten alle avonden en weekeinden door. Dat is alleen goed op te brengen
wanneer je alle vier op dezelfde lijn zit.”
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Gerben Smid

Afsluiting programma Sneller Beter
Begin oktober was ik met mijn collega’s Monica Grasveld en Herre van Kaam bij de
afsluitende conferentie van het programma Sneller Beter in Den Haag. De Vreelandgroep
heeft 4 van de 24 Sneller Beter ziekenhuizen bij dit programma begeleid. Genoeg reden
om de slotconferentie bij te wonen.
Grote vraag is natuurlijk of Sneller Beter als een succes beschouwd mag worden. Ja en
nee is het genuanceerde antwoord van de programmaleiding zelf. Ja, er is veel energie vrij
gekomen om de ziekenhuiszorg beter te maken. Nee, niet alle beoogde resultaten zijn
behaald.
Wat mij opviel (of beter gezegd teleurstelde) is dat in het plenaire deel van de
conferentie alleen ziekenhuizen van de 3e tranche aan het woord waren. Daar waar
twijfel bestaat over de vraag of de resultaten vastgehouden kunnen worden, was het
meer dan aardig geweest ook een paar ziekenhuizen uit de 1e of 2e tranche daarover te
horen.
Opvallend is dat de kwaliteitsonderwerpen zoals postoperatieve pijn en veilig incident
melden betere resultaten laten zien dan de logistieke projecten. Misschien komt dat
wel door dat de logistieke projecten van Sneller Beter teveel het karakter hadden
van speldenprikjes. Door voor een aantal specialismen de toegangstijd voor de poli
te verkorten, door van een aantal zorgprocessen de doorlooptijd te verkorten,
door de bezettingsgraad van de OK verhogen, krijgt het ziekenhuis niet een blijvend
betere logistieke performance. Als je ook nog eens bedenkt dat deze speldenprikjes
onderling strijdig kunnen zijn, is dat geen verrassende conclusie. Bekend is dat een hoge
bezettingsgraad van de OK nadelig kan zijn voor de doorstroming. En dat een korte
toegangstijd voor de poli kan leiden tot een tragere procesgang na het eerste consult.
Mijn verklaring is dat ziekenhuizen (nog) niet echt worden beoordeeld c.q. afgerekend
op hun integrale logistieke prestaties. Patiënten kijken vooral naar toegangstijd en
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zorgverzekeraars ook nog wel naar verpleegduur, maar is er een ziekenhuis dat zich
onderscheid door aan patiënten garanties af te geven voor de totale doorlooptijd van een
DBC? En wanneer kan een ziekenhuis een hoger DBC-tarief in rekening brengen als ze
een snelle diagnostiek garandeert? Alleen dan wordt het voor een ziekenhuis interessant
een economische afweging te maken tussen doorstroming en benutting van capaciteit.
Een economische afweging tussen ‘wait’ (het wachten van de patiënt) en ‘waste’ (het
minder goed benutten van de capaciteiten).

Ziekenhuizen worden (nog) niet echt afgerekend op hun
integrale logistieke prestaties
Zoals het hoort is het programma Sneller Beter afgesloten met ‘geleerde lessen’. Ik was
blij met de geleerde les dat veranderen maatwerk vraagt. Hoe enthousiasmerend het
programma Sneller Beter ook was en hoe veel praktische tips beschikbaar waren, er
was –zeker in de eerste jaren van het programma– weinig aandacht voor de specifieke
omstandigheden van het deelnemend ziekenhuis of specialisme. Het had iets te veel
weg van een kookboek, waarbij met het juist opvolgen van de instructies succes
verzekerd werd. Dit blauwdruk-denken past niet in een ziekenhuisomgeving waarin vele
verschillende belangen door elkaar heen lopen.
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Herre van Kaam

Geen wonder dat een patiënt vaak lang moet wachten
Geen wonder dat een patiënt vaak lang moet wachten, we bouwen immers wachtkamers.
Waarom doen we dat eigenlijk? Diagnostische faciliteiten zijn kostbaar, de tijd van een
specialist is schaars, de aankomst van patiënten is vaak onvoorspelbaar: wachtkamers zijn
een handig hulpmiddel om optimaal gebruik te maken van deze dure en schaarse resources.
Een wachtkamer is logistiek gezien een buffer, die onvoorspelbare zorg voorspelbaar maakt
en zorgt voor een continue aanvoer van nieuwe patiënten.
Het beoogde effect kan ook anders gerealiseerd worden:
• door goed gebruik te maken van agenda’s;
• door managementinformatie beter te gebruiken;
• door het zorgproces integraal te bekijken.
Het goed gebruiken van agenda’s
• Patiënten die te vroeg komen: help ze niet eerder dan afgesproken. Het lijkt klantvriendelijk om deze patiënten tussendoor even te zien, maar dit leidt ertoe dat
alle andere afspraken op schuiven met de consultduur van deze patiënt, tot het
moment dat de afspraak met de patiënt gepland stond: dan loopt het spreekuur
weer in op de planning.
• Houd rekening met de verwachte duur van een afspraak.Vooraf is vaak een inschatting te maken van de verwachte duur van een afspraak, op basis van ervaring of op
historische gegevens.
• Reserveer geen agenda plekken voor specifieke patiëntgroepen: dit leidt tot onderbenutting en inflexibiliteit.
• Reserveer wel ruimte voor acute patiënten, gebaseerd op historische gegevens.
• Maak geen overboekingen: of er is een structureel capaciteitstekort of een planningsprobleem. Los dat op.
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Het beter gebruiken van managementinformatie
Zodra het warmer wordt dan ongeveer 15 graden, stijgt de drukte op de longafdeling.Veel
van dit soort kennis en informatie wordt nog niet benut. Het tijdig signaleren van dreigende
capaciteitstekorten of -overschotten en daarop interveniëren in bijvoorbeeld de polikliniekroosters, draagt bij aan het beperken van de toegangstijd en het voorkomen van uitloop.
Het zorgproces integraal bekijken
Veel ziekenhuizen zijn gesegmenteerd georganiseerd, waarbij tussen de segmenten weinig
afstemming is.Tussen bijvoorbeeld de OK en de kliniek is vaak beperkte afstemming aanwezig bij het plannen van patiënten. Ook tussen de polikliniek en de radiologie afdeling vindt
niet altijd afstemming plaats.Voor elke afdeling zal de patiënt opnieuw achterin de rij moeten gaan staan, wat leidt tot lange doorlooptijden en volle wachtkamers. Door de bezoeken
van de patiënt aan verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen, kan de doorlooptijd
van het zorgproces van de patiënt aanzienlijk dalen, zonder dat daar extra capaciteit voor
ingezet wordt: combinatie afspraken.
En als de patiënt dan toch moet wachten? Op een polikliniek vinden al snel 30 afspraken
per dag plaats.Als elke patiënt gemiddeld 10 minuten wacht op zijn afspraak (omdat hij of zij
te vroeg is of omdat de planning niet goed is), is de totale wachttijd 300 minuten. Wanneer
op een dag 15 poliklinieksessies in een ziekenhuis plaats vinden, is de cumulatieve wachttijd
van deze patiënten al 75 uur (per dag!). Met deze tijd gebeurt nog opvallend weinig.
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De Vreelandgroep becijferde aan de hand van simulatemodellen hoeveel
patiënten we kunnen inplannen en hoeveel ruimte we moeten vrijhouden.

Organisatie:
Relatie:
Opdracht:

Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Jeannette Ronchetti, bedrijfsleider IC en OK
Het Zaans Medisch Centrum zag zich geconfronteerd met zorglogistieke
problemen op de pre-operatieve screeningsafdeling en de OK. De
Vreelandgroep analyseerde de problemen, ontwierp met behulp van
simulatiemodellen andere planningsregels en hielp bij de implementatie
daarvan.
VG-adviseurs: Herre van Kaam, Jaap Beerens en Monique Coolen
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Zaans Medisch Centrum en de Vreelandgroep
“Als in ons ziekenhuis veel spoedeisende patiënten binnen komen die meteen door
moeten naar de OK, dan gaat dat ten koste van operaties die van tevoren zijn gepland.
Wij zijn een te klein ziekenhuis om een speciale kamer voor spoedoperaties in te richten.
Daarnaast stak nog een ander probleem de kop op. We zagen dat er te veel patiënten van
de behandelend specialist door wilden lopen naar de pre-operatieve screening. Dit is een
nieuwe service waar we in januari mee zijn begonnen. Hierdoor kwam er een hoge druk
op het afsprakenspreekuur en liepen de wachttijden veel te hoog op.”
Hoe zijn de problemen aangepakt?
“Uit gesprekken en observaties bleek dat de mix tussen afspraken en niet geplande
inloop inefficiënt was. De Vreelandgroep becijferde met diverse simulatiemodellen
hoeveel patiënten we redelijkerwijs kunnen inplannen en hoeveel ruimte wij moeten
vrijhouden voor afspraken en inlooppatiënten. De adviseurs bekeken ook hoe we zo
efficiënt mogelijk ons spreekuur kunnen draaien op de pre-operatieve poli, waardoor
we de logistieke problematiek beter kunnen beheersen. De adviseurs hebben veel
vakinhoudelijke kennis en zien snel waar de kern van het probleem schuilt. De suggesties
waarmee ze kwamen, waren heel wezenlijk.”
Wat is het gewenste effect?
“Met de nieuwe mix tussen doorlooppatiënten en de patiënten op afspraak hopen we
naar een situatie toe te groeien waarin we slechts acht procent van de patiënten moeten
weigeren. Dat is een acceptabel gemiddelde, al willen wij dat natuurlijk altijd tot een
minimum beperken. Ook voor de OK-planning wordt nu een simulatie gebouwd om
meer inzicht te krijgen in de geplande operatieduur ten opzichte van de gerealiseerde
operatieduur. Ook hierbij zijn wij op zoek naar de juiste mix tussen het aantal geplande
operaties en de ruimte die vrijgehouden dient te worden voor spoedoperaties.”
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Jaap Beerens en Jan van der Eijk

Acute opname afdelingen in het hele land?
De acute opname afdeling is een mooi logistiek concept. Spoedpatiënten worden niet
meer op de afdeling van het opnemend specialisme opgenomen, maar op een centrale
afdeling die gespecialiseerd is in spoedopnames en een capaciteit heeft om praktisch altijd
te kunnen opnemen. Op de afdeling vindt snelle diagnostiek plaats, zodat patiënten binnen
48 of 72 uur met een behandelplan naar de vervolgafdeling kunnen of naar huis. Het is
een actuele ontwikkeling.Veel ziekenhuizen onderzoeken de kansen voor de oprichting
van een acute opname afdeling en recent publiceerde het Atrium Medisch Centrum
Parkstad in Heerlen zijn bevindingen met een acute opname afdeling in Medisch Contact.
De ratio erachter? Het probleem met spoedopnames is dat je niet goed kunt
voorspellen wanneer ze zich zullen voordoen. Elke afdeling houdt daarom rekening met
spoedopnames en bouwen extra opnamecapaciteit in om spoedopnames op te kunnen
vangen.
Op afdelingsniveau is de voorspelbaarheid van spoedopnames inderdaad beperkt.
Ziekenhuisbreed is het patroon van spoedopnames echter al veel constanter. En het blijkt
dat de opnamecapaciteit die over alle afdelingen bestaat, veelal groter is dan op basis
van de vraag noodzakelijk is. Het surplus kan echter niet zomaar worden weggenomen,
omdat het over alle afdelingen verspreid is. Een concentratie van die opnamecapaciteit in
een acute opname afdeling biedt kansen tot reductie van die opnamecapaciteit, met de
kostenbesparingen van dien.
Uit werklast-analyse blijkt dat spoedopnames ook het probleem met zich meebrengen
dat zij zich vaak voordoen op momenten dat de afdeling daar qua personeel het minst op
is toegerust: in de late middag-, avond-, nacht- en weekenduren is de belasting gemiddeld
hoger dan overdag. Het instellen van een acute opname afdeling zorgt ervoor dat de
“normale” afdelingen alleen belast worden met opnames en overplaatsingen op vaste
tijden, wanneer er voldoende personeel aanwezig is. De personele belasting wordt
daarmee een stuk stabieler. Een risico daarvan is wel dat het wellicht wat te rustig wordt
op sommige afdelingen. Een beetje ongepland werk zorgt immers ook voor de nodige
spanning en dynamiek.
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Herre van Kaam

Er was eens een dashboard
Mythen zijn universele en tijdloze verhalen die ons bestaan weerspiegelen en vormgeven.
Ze onderzoeken onze hartstochten, onze angsten en onze verlangens en voorzien ons van
vertellingen die ons eraan herinneren wat het betekent een mens te zijn. (Karen Armstrong, in
het boek Mythen, een beknopte geschiedenis).
Veel ziekenhuizen zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een dashboard of
hebben al de beschikking over iets wat ervoor door gaat. Op het dashboard monitort
het ziekenhuis alle relevante indicatoren. Naast financiële indicatoren zijn dit steeds vaker
kwaliteitsindicatoren.
De behoefte aan een dashboard is een logisch gevolg van de fase waarin veel
zorginstellingen zich nu bevinden: één van toenemende transparantie: de inspectie
verlangt van ziekenhuizen een lijst van indicatoren, ziekenhuizen die meewerken aan
Sneller Beter worden geconfronteerd met indicatoren en er zijn nog talloze andere
instellingen waaraan het ziekenhuis gegevens aanlevert. Daar komt bij dat een steeds
groter deel van de geleverde zorg in het b-segment terecht komt, waar marktwerking
plaats vindt. Dit maakt dat het belang van het ziekenhuis om goed te scoren op al deze
indicatoren nog groter wordt. Een dashboard om deze indicatoren continu te monitoren
is een logisch gevolg. Het ziekenhuis kan ingrijpen op het moment dat een indicator niet
meer aan de gestelde norm voldoet.
Een goed dashboard is het resultaat van een vertaalslag van de strategie van een
ziekenhuis naar tactische en operationele indicatoren, waarbij de verantwoordelijkheid
voor de te behalen resultaten helder in de organisatie belegd zijn. Het is een ingewikkelde
klus om dit goed op orde te krijgen en ook bij goed resultaat valt nog een kanttekening
te plaatsen:
De indicatoren laten een werkelijkheid zien, maar zullen nooit een volledig beeld kunnen
geven van de situatie. Maar wellicht nog belangrijker: achter het sturen via dashboard ligt
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een klassiek organisatiebeeld ten grondslag: het organisatiebeeld van een bedrijfsmatig
aangestuurde organisatie, waarbij het primair gaat om het beheersen, regelen en
controleren van bedrijfsactiviteiten.Vanuit deze optiek is een goed dashboard een ideaal
instrument voor het management van een ziekenhuis. Dit is maar een gedeelte van wat
komt kijken bij de organisatie van een ziekenhuis: het merendeel van de mensen die
werkzaam zijn in de zorg heeft geen affiniteit met deze bedrijfsmatige aansturing. Het
merendeel van de mensen dat in een ziekenhuis werkt, is geen manager. Het merendeel
wil vooral goede zorg leveren, wat niet alleen af te meten is aan indicatoren op een
dashboard.
Als we ervan uitgaan dat een dashboard de ultieme manier is van het sturen en
monitoren van verbeteringen in de zorg, dan loopt het ziekenhuis een groot risico door
het beperkte beeld en bereik van een dashboard.

Naast de dashboards en de indicatoren bestaat er in de
zorg behoefte aan verhalen. Verhalen die inspireren.
Als een ziekenhuis betere zorg wil leveren, dan moet het ook appelleren aan de
intrinsieke motivatie van haar medewerkers. Zij willen de best mogelijke zorg leveren.
Het ziekenhuis moet een beroep doen op de onderliggende normen en waarden van zijn
mensen, het werk en de organisatie. Zorg is voor een belangrijk deel emotie. En dit is een
gegeven wat ook prima te sturen is:
In de Griekse oudheid, in middeleeuwen en nu nog steeds hebben we liederen, fabels en
sprookjes, kortom verhalen. Los van het vermaak dat ze bieden, zijn ze functioneel: ze
gaan over angsten, verlangens en hartstocht, over goed en kwaad: ze appelleren aan een
gemeenschappelijk, gedeeld waardepatroon. Dit maakt verhalen als instrument uitermate
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geschikt bij te dragen aan de achterliggende doelstelling van een dashboard: het sturen
van verbeteringen in de zorg. Naast de dashboards en de indicatoren, bestaat er in de
zorg behoefte aan verhalen. Niet een zogenaamde ‘best practice’, maar verhalen over zorg
die inspireren en tot voorbeeld voor anderen zijn.
En dit zien we ook meer en meer gebeuren in de zorg: we vragen de patiënten hun
ervaringen te delen, zodat de zorgverlening beter wordt. Er komen nieuwe methoden en
technieken om de inspirerende verhalen ‘op te halen’, zoals shadowing, focusgroepen en
spiegelgesprekken. In een spiegelgesprek bevraagt een interviewer een aantal patiënten
over hoe zij de geleverde zorg in het ziekenhuis hebben ervaren. Tijdens dit gesprek zijn
medewerkers die bij het leveren van deze zorg betrokken waren, variërend van medisch
specialist, assistenten, baliemedewerkers, telefonistes, etc. aanwezig. De aanwezigen
moeten vooral luisteren en kunnen verdiepende vragen stellen. De verhalen uit deze
sessies maken grote indruk op alle zorgverleners: deze verhalen leiden uiteindelijk tot
betere zorg.
Voor het management en het zorgpersoneel draagt het dashboard bij aan het verhogen
van zichtbare effectiviteit, efficiëntie en doelmatigheid; voor het management en het
zorgpersoneel dragen verhalen bij aan het versterken van de intrinsieke motivatie en het
behouden van gedeelde waarden en normen. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit
verbetert en de patiënt er uiteindelijk beter van wordt.
Deze technieken zijn nu gericht op de patiënt, die staat immers centraal. Ik ben ook erg
benieuwd naar de inspirerende verhalen van de medisch specialist, de verpleegkundige
en de manager. Laten we vooral niet vergeten ook die verhalen ‘op te gaan halen’. Goed
voorbeeld doet volgen en ook hier wordt de patiënt beter van.
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Wij hebben de Vreelandgroep leren kennen als een adviesbureau
dat meer doet dan alleen een dienst leveren.

Organisatie:
Relatie:
Opdracht:

VG-adviseur:
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Alzheimer Nederland, Bunnik
Herman Post, hoofd Hulp en Informatie
De stichting Alzheimer Nederland beantwoordt elk jaar meer vragen
van het publiek.Vragen zijn steeds complexer en gevarieerder van aard.
Bovendien stelt men steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid
van beantwoording. Alzheimer Nederland vroeg de Vreelandgroep om te
helpen haar publieksservice te stroomlijnen.
Henkjan de Jong

Alzheimer Nederland en de Vreelandgroep
“Wij waren in 2008 een van de winnaars van de Van Tuyll Hoornprijs, die de
Vreelandgroep jaarlijks uitreikt aan organisaties met innovatieve ideeën ter verbetering
van de zorg. Wij presenteerden een plan om de kwaliteit van onze publieksservice te
verbeteren.”
“In Nederland leven 270.000 mensen met een bepaalde vorm van dementie. Er is grote
behoefte aan informatie, ook onder naasten en mensen met dementie. Wij krijgen
dagelijks allerlei vragen.Via de website, de Alzheimertelefoon, ons vaste telefoonnummer
en gewoon op papier. De beantwoording liep langs verschillende lijnen en dat wilden we
veranderen. De prijs bestaat uit honderd adviesuren, maar daar grepen we naast omdat
de jury ons idee niet onderscheidend en ‘sexy’ genoeg vond. Uit sympathie kregen we wel
een ‘deelprijs’ van dertig gratis adviesuren.”
Hoe zijn deze uren besteed? “Henkjan de Jong sprak met de medewerkers die de
telefoon bemannen, met ‘inhoudelijke’ medewerkers en hun leidinggevenden.Vervolgens
zijn op een bijeenkomst de uitkomsten van de interviews met iedereen besproken. Zo
kregen we beter zicht op het proces dat zich bij ons afspeelt, wie daarin welke taak
vervult en wat er beter zou kunnen. Een van de resultaten is dat er nu meer aan training
en deskundigheidsbevordering wordt gedaan.”
Krijgt de samenwerking nog een vervolg? “Deze dertig uur kregen we cadeau en
vooraf spraken we af dat het daarbij ook zou blijven. Maar dit was een welkome
impuls en de samenwerking is ons uitstekend bevallen. Er is een goed fundament
gelegd waarop wij kunnen voortbouwen. Wij hebben de Vreelandgroep leren kennen
als een adviesbureau dat meer doet dan alleen een dienst leveren. Henkjan toonde
daadwerkelijke betrokkenheid en er was een goede interactie. Dat is precies waar wij
onze samenwerkingspartners altijd om vragen.”
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Henkjan de Jong

Werken aan betere kwaliteit: hoe doe je dat?
Dit blog gaat over kwaliteit. En wie aan kwaliteit denkt, denkt aan... juist! Het verkrijgen
van een kwaliteitscertificaat. De buzzwords daarbij zijn systemen met technische namen
zoals NEN-ISO, HKZ en ga zo maar door. De insiders weten dan meteen waar het over
gaat, toch? Of zit er toch nog iets meer achter verborgen? Een hele industrie verschuilt
zich achter dit systeemdenken. Met bijbehorend jargon en een duizelingwekkend
instrumentarium zoals klantentoetsen, audits, leveranciersbeoordelingen, signaallijsten en
ga zo maar door.
Slechts weinigen staan stil bij de vraag: waar gaat het hier nu eigenlijk om? Het lijkt op
het eerste gezicht heel simpel: de organisatie wil de kwaliteit van haar werk voor de klant
verbeteren. De volgende vergelijking is daarbij vaak heel behulpzaam:
kwaliteit = prestatie / verwachting van de klant
Het ultieme doel is de verwachting van de klant te overtreffen: “u bent te goed voor mij”.
De ondergrens ligt bij “doen wat u belooft”. Slechte kwaliteit is een teleurgestelde klant.

Een manager van een afdeling vertelt me lachend dat 80% van
alle projecten niet binnen de gestelde doorlooptijd afgerond
worden.
Tot zover de theorie. Maar nu de praktijk. Hoe moeilijk is het voor een organisatie al niet
om te doen wat zij belooft? Een manager van een afdeling vertelt me lachend dat 80% van
alle projecten niet binnen de gestelde doorlooptijd afgerond worden. Niemand blijkt zich
daar druk over te maken. Een medewerker hanteert het liefst haar eigen format in plaats
van het goed doordachte afgesproken schema want “dat ben ik nu eenmaal gewend”. Een
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andere medewerker beklaagt zich bij de koffieautomaat over “die lastige klant die altijd zo
zeurt”.
Werken aan kwaliteit vereist van mensen dat zij weten wie hun klanten zijn, zich open
stellen voor de wensen van de klant en bereid zijn hun manier van werken daarop aan
te passen. En dat is, getuige de voorbeelden, vaak minder simpel dan het op het eerste
gezicht lijkt.
Een organisatie die niet overtuigd is van de intrinsieke meerwaarde van werken aan
kwaliteit (wat levert dit ons op) loopt vroeg of laat vast. Prachtig opgezette systemen
geven niet de garantie dat medewerkers denken en handelen met de wensen van de klant
in het achterhoofd. De enige remedie is: benader dit als een verandertraject.
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Hester Branderhorst

Waarom het professionele vuurtje gekoesterd moet worden
Ruim negen jaar loop ik in de gezondheidszorg rond en na zo’n periode zijn er zo van
die verschijnselen die je steeds meer beginnen op te vallen. Eén van die observaties wil
ik graag met de lezer delen omdat me dat toch wel het meest fascineert. Als ik aan jonge
professionals in de zorg vraag waarom ze voor het vak hebben gekozen, komt er een
antwoord dat neerkomt op ‘uit liefde voor het vak en uit liefde voor mensen’. Zeker
verpleegkundigen en verzorgenden kiezen niet voor een baan in de gezondheidszorg
omdat ze daar nu zo veel geld kunnen verdienen. Startende zorgprofessionals hebben
een ‘professioneel vuurtje’ zoals één van hen dat laatst zelf mooi verwoordde. Bij de
Vreelandgroep noemen we dat ook wel professioneel elan. Wat me opvalt is dat er in het
gezondheidszorgsysteem iets gebeurt waardoor professionals dat professionele vuurtje
in de loop van de tijd maar met moeite brandende weten te houden. Opmerkelijk is dat
soms juist de geïnspireerde professionals zich vaak eenzaam voelen in hun team.Voor
hun gevoel lopen ze tegen een muur van loomheid van hun collega’s aan die voornamelijk
bezig zijn hun hypotheek af te betalen. En wat mij echt aan mijn hart gaat is dat ik de
afgelopen twee maanden net iets te veel positief ingestelde zorgprofessionals ben
tegengekomen die uit lijfsbehoud hun baan opzeggen en de sector verlaten.

Professionals in de gezondheidszorg weten in de
loop van de tijd het professionele vuurtje maar
met moeite brandend te houden.
De kritische lezer zou kunnen vragen: waarom is dat nu zo erg? Het is erg omdat het de
sector veel kost. De ‘hypotheekafbetalers’ zitten zowel zichzelf als hun teamgenoten in
de weg met hun houding.Verlies van werkvreugde is de eerste kostenpost. De tweede
en mij dunkt belangrijkste kostenpost is gezondheidsschade voor de patiënt. Wij komen
werkvloeren tegen waar professionals de meest basale verpleegkundige en verzorgende
taken niet goed uitvoeren, onnodig risicovolle situaties laten bestaan. Niet omdat ze
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niet weten wat hen te doen staat, maar omdat ze tevreden zijn met half werk, geen zin
hebben, het niet hun taak vinden. Dat zijn de letterlijke bewoordingen die ik als antwoord
krijg op mijn vraag waarom taken niet goed uitgevoerd worden. De creatieve rekenaars
onder ons zouden nu ook nog de derde kostenpost kunnen berekenen, namelijk wat dit
verlies aan professioneel elan de sector in Euro’s moet kosten.
En vraagt de kritische lezer nu, wat denken jullie als organisatieadviseurs hieraan te
doen? Dat is niet eenvoudig en toch is het belangrijk terug te gaan naar de kern van
dat professionele vuurtje, liefde voor het vak en liefde voor mensen. Manieren vinden
om met het team het vak boeiend te houden, het professionele gesprek gaande te
houden. Manieren vinden om de mens achter de patiënt weer in beeld te brengen.
Hoe beoordeel je de kwaliteit van je eigen werk als je op de fiets naar huis nu eens vijf
minuten nagaat hoe je je werk hebt gedaan als het niet mevrouw Jansen was geweest
die in dat bed lag maar je eigen moeder of kind? Tot slot herstel van discipline en
verantwoordelijkheidsgevoel. Niet langer accepteren dat ‘ongeveer goed’ goed genoeg is
omdat het al jaren ‘ongeveer goed’ gaat. Niet alleen omdat het moreel niet verantwoord
is, maar vooral omdat alleen ‘het goede’ inspireert.
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Een klein brandje kun je uitpiesen, maar voor
groot vuur heb je de brandweer nodig.

Organisatie:
Relatie:
Opdracht:

VG-adviseur:
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Martini Ziekenhuis Groningen
drs. Henk van Dijk, kinderarts
De vakgroep kindergeneeskunde had last van ‘achterstallig onderhoud’
op het gebied van teamgeest en organisatie. De Vreelandgroep begeleidde
het traject waarin werd gewerkt aan het versterken van het onderling
vertrouwen en kameraadschap. Ook werden meer zakelijke afspraken
opnieuw vastgesteld, zoals over de werkorganisatie, werklastverdeling en
de verdeling van aandachtsgebieden.
Gerben Smid

Kinderartsen Martiniziekenhuis en de Vreelandgroep
“Het Martini Ziekenhuis ontstond ruim vijftien jaar geleden door een fusie. In het begin
is er dan altijd enige animositeit en wantrouwen tussen de twee partners, maar in de
periode daarna zijn wij als kinderartsen echt naar elkaar toe gegroeid. We noemden
onszelf op een gegeven moment zelfs de leukste vakgroep van Nederland. Daarna is een
van ons stafvoorzitter geworden en werden anderen geveld door ziekte. De werkdruk
werd groter. Mede daardoor gaven de achterblijvers verhoudingsgewijs te veel aandacht
aan patiëntenzorg en te weinig aan de onderlinge verhoudingen op de afdeling. Die
groeiden scheef en dat moest veranderen.”
“We wilden onafhankelijke begeleiding, zodat er geen welles-nietes-spelletjes zouden
ontstaan. Gerben heeft met ieder van ons gesprekken gevoerd. Daarbij bleek ook dat
er een interpersoonlijk probleem speelde tussen twee collega’s, met wie Gerben toen
nog apart om de tafel heeft gezeten. Dat verliep allemaal heel prettig. Daarna volgde een
groepsgesprek, waaraan wij een gevoel overhielden van ‘is dit wel wat wij willen?’ Dat
vatte Gerben gelukkig heel goed op. Hij heeft toen nog eens duidelijk gemaakt dat hij
geen oplossingen aandraagt of keuzes maakt. Dat moesten we zelf doen. Gerben hielp om
structuur aan te brengen. Daar is hij als procesdeskundige heel goed in.”
Wat is er sindsdien veranderd? “Er is nu een toegenomen openheid en bereidheid om
zaken met elkaar te bespreken. We zijn ons er weer van bewust dat er uiteindelijk een
groot probleem ligt als je kleine problemen steeds maar ongemoeid laat. ’t Is zoals een
van onze mensen zei: ‘Een klein brandje kun je uitpiesen, maar voor groot vuur heb je de
brandweer nodig’.’’
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Henkjan de Jong

Kijkje in de keuken van de huisartsenpost
Stel je voor: je bent een bevlogen huisarts. Je zet je in voor jouw praktijk en jouw
patiënten. Na tientallen consulten en visites verricht je zoals elke dag het nodige
papierwerk en voer je overleg met de huisarts-collega’s waar je mee samenwerkt in
een gloednieuw gezondheidscentrum. De zoveelste avond met kleffe broodjes.Voor
jouw collega’s zit de werkdag erop, maar niet voor jou. Om 19.30 uur staat er nog een
bestuursvergadering gepland.
Je bent immers ook nog actief als bestuurder van de huisartsenpost. Deze keer staat
er een precair onderwerp op de agenda: het functioneren van een huisarts staat ter
discussie. Het probleem is niet van gisteren. Gegronde en ongegronde klachten over
de desbetreffende persoon vormen inmiddels een dik dossier. Het gaat zo niet langer.
De kwaliteit van zorg kan op deze manier niet worden gegarandeerd. Een schorsing is
onvermijdelijk. Instinctief voel je aan dat dit gevoelig ligt bij de collega’s: zorgvuldigheid is
geboden, emotionele reacties zijn niet uitgesloten. Het duurt tot 21.00 uur voordat alle
details besproken zijn.
De collega-huisartsen worden in een aparte bijeenkomst geïnformeerd over het besluit.
De opkomst is laag, de reacties zijn lauw. Het lont in het kruitvat komt twee dagen later.
Een felle e-mail, gericht aan alle collega’s. Er spreekt angst uit het bericht: kan het bestuur
een collega-huisarts zomaar schorsen? Kan mij dit ook overkomen? Hoe zit het met onze
professionele autonomie? De beer is los, een lawine van reacties volgt. Feiten mengen
zich met geruchten. Oude en nieuwe koeien worden uit de sloot gehaald.
Je opent je mailbox. Niet minder dan 56 ongeopende reacties staan daar op je te
wachten. Wat nu? In allerijl volgt diezelfde avond een extra bestuursvergadering. Aan
het eind van de avond ligt er een schriftelijke reactie klaar. Het haalt de kou niet uit
de lucht. Weer komen er reacties. Minder dan eerst, maar toch. Over vier weken staat
een algemene ledenvergadering gepland. Je kunt het verloop van die bijeenkomst al wel
raden...
Wat zou jij doen?
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Jaap Beerens

Productiviteit: 30,4 ligdagen per FTE per maand
In de loop van de jaarlijks terugkerende begrotingscyclus wil de formatiebegroting nog
wel eens problemen veroorzaken. Regelmatig bereikt ons de vraag of wij normen of
rekenmodellen hebben, waarmee ziekenhuizen kunnen bepalen hoeveel medewerkers op
afdelingen moeten worden ingezet.
De vraag is eenvoudig, maar de beantwoording ervan zeker niet. Er zijn eigenlijk geen
“bewezen” landelijke rekenmodellen met voldoende gezag om toe te passen. Je kunt
natuurlijk maatwerkmodellen ontwikkelen, maar de discussie over uitgangspunten,
aannames en onderliggende data leidt zelden tot een bevredigende uitkomst en zo tot
gedragen uitkomsten van de berekeningen. En dus is het niet zo verwonderlijk dat de
vastgestelde formatie meer historisch dan analytisch wordt vastgesteld.
Wie toch eens een poging wil doen om een meer onderbouwde formatiebegroting
neer te zetten, raad ik aan de productiviteit van afdelingen eens in kaart te brengen en
afdelingen daarop eens met zichzelf in de tijd te vergelijken. Het is heel simpel: Deel de
gerealiseerde productie door de ingezette formatie en zet dat voor een paar maanden
achter elkaar. Grote kans dat dat een beeld oplevert van grote verschillen tussen de
weergegeven maanden.Vervolgens is het tijd voor een gesprek met betrokkenen: Hoe is
te verklaren dat in sommige maanden de productiviteit zoveel hoger ligt dan in andere
maanden? En hoe kan die hogere productiviteit vaker worden bereikt? Een constructief
gevoerd gesprek levert vaak bruikbare informatie en interventie-ideeën op. En zo ontstaat
langzamerhand een afdelingsspecifieke norm: de productiviteitsnorm.
Natuurlijk gaat het niet van een leien dakje: Welke productie-indicatoren hanteer je?
Welke functies neem je wel en welke neem je niet mee in de berekening? Hoe ga je om
met ziekteverzuim? En zo passeren meerdere lastige vragen de revue. De materie blijft
ingewikkeld; een ziekenhuis is nou eenmaal geen potlodenfabriek. En dus is ook het in
beeld brengen van productiviteit geen panacée. Maar de nieuwe inzichten, discussies en
daaruit volgende ideeën maken het als goed begin wel de moeite waard.
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Het is goed dat de verschillende maatschappen
en organen binnen ons ziekenhuis het belang
van samenwerking, eensgezindheid en
visieontwikkeling zijn gaan inzien.

Assistentie van buiten was daarbij onontbeerlijk.

Organisatie:
Relaties:
Opdracht:

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
mr. Rob Kievit, arts, directeur en dr. Ted den Hoed, chirurg
Het Ikazia Ziekenhuis wil ook in de toekomst zelfstandig voortbestaan,
maar dat gaat niet zomaar. Hiervoor is een meerjarenbeleidstraject in het
leven geroepen, waarbij de Vreelandgroep ondersteunt.
VG-adviseurs: Gerben Smid, Hester Branderhorst en Monica Grasveld
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Ikazia ziekenhuis en de Vreelandgroep
“Wij zijn een ziekenhuis met een protestants-christelijke grondslag, midden in
multicultureel Rotterdam-Zuid”, vertelt directeur Rob Kievit. “Iedereen is hier welkom,
maar voor onze vaste achterban heeft onze identiteit een duidelijke meerwaarde. Wij
willen die identiteit koesteren en niet meegaan in het geweld van de steeds verder
toenemende marktwerking. Om dat te bereiken hebben we een duidelijke toekomstvisie
ontwikkeld. Daarbij hebben we gekeken naar welke mogelijkheden ons ziekenhuis heeft
en welke niet. Wij doen bijvoorbeeld geen hartoperaties en dat moeten we ook niet
willen.”
“Om onze visie helder te krijgen hadden we expertise nodig. Iemand die ons kon
ondersteunen en begeleiden en die ook weet wat de markt nu te bieden heeft. Hiervoor
hebben we de Vreelandgroep benaderd”, verklaart Kievit de samenwerking.
Net als Kievit heeft ook chirurg Ted den Hoed zitting in de beleidsgroep die met de
Vreelandgroep een koers uitstippelde. Hij schetst de afwegingen. “We zitten in deze
regio met veel ziekenhuizen dicht op elkaar, die met elkaar concurreren. We hebben
onderzocht hoe het Ikazia Ziekenhuis zich ten opzichte van de andere ziekenhuizen
verhoudt. Dat leidt tot allerlei vragen: doen we de goede dingen en doen we die goed?
Misschien voeren we ingrepen uit die elders beter op hun plaats zijn, waardoor wij
ons op andere punten kunnen richten. Waar zijn wij goed in? Of wat verdient bij ons
extra aandacht binnen de zorg die wij nastreven? Anderzijds moeten we net als andere
ziekenhuizen een bepaald verplicht volume aan operaties uitvoeren en hebben we
rekening te houden met het financiële plaatje.”
Den Hoed: “Adviseurs van de Vreelandgroep hielpen de medisch specialisten bij het
opstellen van een analyse van onze sterke en zwakke punten. Daaruit voortvloeiend
ontwikkelden wij allemaal een visie. Eerst deden alle maatschappen dat afzonderlijk,
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daarna zijn de plannen op elkaar afgestemd voor het ziekenhuis als geheel.Veel ideeën van
specialisten blijken dan ook op andere plekken toepasbaar, omdat maatschappen allerlei
raakvlakken hebben.Vaatpatiënten komen bijvoorbeeld op meerdere afdelingen terecht.
Niet alleen bij neurologie, maar ook bij cardiologie en ga zo maar door.”
“Kort samengevat komt het er op neer dat we onze basiszorg willen optimaliseren en dat
daarnaast ruimte is voor een aantal speerpunten, zoals onze KNO-artsen die vanwege
hun specialisatie zangers uit heel Nederland aantrekken. Het is de verdienste van de
Vreelandgroep dat zij voortdurend druk op het proces hebben gehouden.Voor ons als
medici heeft de lange termijn namelijk eigenlijk geen prioriteit, we richten ons van nature
eerst op de dagelijkse gang van zaken”, aldus Den Hoed.
Ook Kievit ziet de meerwaarde die de Vreelandgroep vertegenwoordigt. “Wij
hadden met Gerben Smid al eens samengewerkt aan een regionale visie voor de
kindergeneeskunde. Ook Monica Grasveld kenden we al uit het verleden. Het is goed
dat de verschillende maatschappen en organen binnen ons ziekenhuis het belang van
samenwerking, eensgezindheid en visieontwikkeling zijn gaan inzien. Assistentie van buiten
was daarbij onontbeerlijk. Het is een complexe materie waar we over praten, omdat zich
in de zorgsector zo veel ontwikkelingen in een razend tempo voltrekken.”
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