
Samenvatting

Verbeteren van de zorgverlening door lean thinking:
actieonderzoek op een afdeling spoedeisende hulp

De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om meer en betere zorg te verlenen met
minder menskracht en minder financiële middelen. Dit proefschrift gaat over de vraag
of technisch bedrijfskundigen hieraan een bijdrage kunnen leveren door het toepassen
van verbeterconcepten die afkomstig zijn uit de industrie. In dit onderzoek gebruikten
wij de principes van lean thinking. Deze houden kort samengevat in dat alle activiteiten
die geen waarde toevoegen, worden verwijderd uit een productieproces en dat men de
resterende activiteiten zo vloeiend mogelijk laat verlopen.

Een goede gelegenheid om de beginselen van het lean thinking toe te passen
ontstond toen het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam bepaalde problemen
met de doorloop van patiënten op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) wilde gaan
aanpakken. Het verlenen van patiëntenzorg is uiteraard iets heel anders is dan de
industriële productie. Daarom verrichtten we eerst een verkennend onderzoek. Dit
hield in dat een nieuw planningssysteem werd uitgeprobeerd om huisartsen aankomst-
tijden te laten afspreken voor patiënten die zij naar de SEH verwezen. Doel was om
hiermee het variabele aanbod van patiënten beter af te stemmen op de beschikbare
mensen en middelen in de SEH. Op basis van de bemoedigende resultaten van de
voorstudie werd besloten om vanuit een soft systems-benadering verder empirisch
onderzoek te doen. Concreet betekende dit dat wij allereerst een team vormden met
de managers van de SEH en zorgverleners van alle disciplines die bijdragen aan de
patiëntenzorg. Wij nodigden hen uit om de zorgverlening eens kritisch te bezien vanuit
een lean thinking-perspectief. Samen formuleerden wij vervolgens nieuwe werkwijzen
om de zorgverlening vloeiender te laten verlopen. Daarna werden experimenten
opgesteld om deze in de praktijk uit te proberen en de effecten daarvan te bepalen op
de patiëntenstroom. Dit proces van actie en onderzoek, waaraan wij als onderzoekers
deelnamen, was het onderwerp van dit promotieonderzoek. Dit centreerde zich rond
twee hoofdvragen: 1) Zijn hulpverleners en managers in de gezondheidszorg bereid en
in staat om de beginselen van het lean thinking toe te passen? 2) Levert het eventuele
toepassen inderdaad effecten op in de doorloop van patiënten op de SEH?
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Vijf actieonderzoeksprojecten werden uitgevoerd:

1. Radiologie project. Dit project betrof een analyse van de stroom van patiënten van
de SEH naar de afdeling radiologie en terug. Doel was om de patiëntenstroom
tussen beide afdelingen te verbeteren en wachttijden te verminderen.

2. Planbord project. Dit project betrof het ontwerpen en invoeren van een centraal
overzichtsbord. Doel was om het personeel van de SEH meer zicht te geven op
de patiëntenstroom en hun gevoel van controle daarover te verbeteren.

3. Computer simulatie project. In dit project werd een computersimulatie ontworpen
van het zorgproces voor zelfverwezen patiënten op de SEH. Het computermodel
maakte het mogelijk om de effecten van interventies op de patiëntenstroom te
voorspellen. Doel was om een computermodel te ontwerpen voor gebruik als
hulpmiddel in het actieonderzoek, om het daadwerkelijk nemen van actie te
bevorderen.

4. Advanced triage project. Hier ging het om het ontwikkelen en uitproberen van
een advanced triage-protocol voor zelfverwezen patiënten. Advanced triage
hield in dat de SEH-verpleegkundige direct bij de triage zelfstandig aanvullend
diagnostisch onderzoek aanvraagt. Doel was om de wachttijden van patiënten te
verkorten terwijl de kwaliteit van de medische hulpverlening behouden bleef.
De eerder genoemde computersimulatie werd bij dit project gebruikt.

5. Opname project. Dit project betrof een analyse van de stroom van patiënten
die vanaf de SEH werden opgenomen op verpleegafdelingen van de interne
geneeskunde. Doel was om het ziekenhuismanagement te informeren over het
invoeren van een speciale observatorium-afdeling om de patiëntenstroom te
bevorderen.

In alle vijf de projecten waren de technisch bedrijfskundigen in staat om de andere
deelnemers aan het actieonderzoek vanuit een lean thinking perspectief naar de
zorgverlening te laten kijken. Dit bleek een wezenlijk ander perspectief dan de afde-
lingsmanagers en zorgverleners gewend waren om te hanteren. Samen ontwikkelden
wij een gedeeld nader inzicht in de patiëntenstroom en de daarin aanwezige activi-
teiten die niet bijdroegen aan de patiëntenzorg. Over het geheel genomen bleken
de rechtstreekse deelnemers aan het actieonderzoek heel wel in staat om succesvol
te experimenteren met het vloeiender laten verlopen van de zorgverlening. Andere
hulpverleners, die niet direct deelnamen aan het actieonderzoek, bleken daarentegen
lang niet altijd bereid om de nieuwe werkwijzen te ondersteunen. Dit bemoeilijkte de
uitvoering van de projecten. Waarschijnlijk schuilt hierin de belangrijkste verklaring
van het feit dat een duidelijke verbetering van de patiëntenstroom slechts in één van
de vijf projecten met harde cijfers kon worden aangetoond. Gelukkig leverden de
andere projecten tal van gegevens op die als hoopvolle aanwijzingen voor verbetering
kunnen worden bestempeld.

De algemene conclusie van dit proefschrift luidt dan ook dat technisch bedrijfs-
kundigen door zorgvuldige toepassing van de principes van lean thinking een bijdrage
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kunnen leveren aan het verbeteren van de zorgverlening in ziekenhuizen. De soft
systems benadering verdient hierbij verdere toepassing. Zij werd, voor zover ons
bekend is, niet eerder door technisch bedrijfskundigen gebruikt om lean thinking toe
te passen in de gezondheidszorg. Hetzelfde kan worden geconstateerd in verband met
het gebruik van computersimulatiemodellen in het ziekenhuis. Anders dan velen van
mening zijn, blijken deze modellen met succes te kunnen worden toegepast bij het
uitproberen van nieuwe werkwijzen in de zorgverlening.
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