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Samenvatting:
Het verbeteren van de processtroom in diensten en zorg

De studie naar procesbeheersing en -verbetering is binnen de industriële sector altijd

een belangrijk onderdeel van de bedrijfspraktijk geweest. Die kritische benadering

van processen is binnen de zorg- en dienstensector, waar deze dissertatie op is gericht,

van recentere datum.

Dit proefschrift is een verslag van het onderzoeksproject dat ik enkele jaren geleden

samen met mijn begeleiders ben gestart. In het onderzoek stelden we als concreet doel

om bijdrages te leveren op de volgende vijf gebieden:

◦ Referentiekader voor processtroomverbetering, inclusief een consistente termi-

nologie en een axiologie (hoofdstuk 2).

◦ Theoretisch begrip ten behoeve van processtroomverbetering: ontwerpregels

gebaseerd op kansrekening (hoofdstuk 3 en 4).

◦ Validatie door middel van simulatie, om ontwerpregels en heuristieken te on-

derzoeken (hoofdstuk 4).

◦ Praktische methoden en technieken: ter ondersteuning van professionals op het

gebied van processtroomverbetering (hoofdstuk 2,5 en 6).

◦ Praktijkcasussen: een verzameling van studies en toepassingen van pro-

cesstroomverbetering in de praktijk (hoofdstuk 2 en de publicaties in profes-

sionele literatuur genoemd in hoofdstuk 1).

De wetenschappelijke studie naar processtroomverbetering

Om deze doelstellingen te realiseren, introduceert hoofdstuk 1 een drietal paradigma’s

waarbinnen men onderzoek kan doen naar processtroomverbetering, te weten: em-

pirische wetenschappen, ontwerpwetenschappen en formele wetenschappen. Deze

drie paradigma’s onderscheiden zich in hun doelen en methodieken. In een em-

pirische wetenschap is sprake van een denkproces van buiten naar binnen: fenome-

nen uit de buitenwereld leiden tot modellen of wetmatigheden in de mentale wereld.

De onderzoeker neemt de rol van toeschouwer aan, en het fenomeen wordt gezien als

explanandum, ofwel, dat wat verklaard dient te worden. Bij ontwerpwetenschappen

is sprake van een naar buiten gericht denkproces: de probleemoplosser onderneemt

actie op basis van doelstellingen en strategieën in zijn mentale wereld. De probleemo-

plosser neemt de rol van speler aan, en het fenomeen wordt gezien als mutandum,

ofwel, dat wat veranderd dient te worden. Tot slot, bij een formele wetenschap is

sprake van een volledig intern denkproces. Dit is het proces van de pure redenering

in de mentale wereld van de onderzoeker.

In het vervolg van het proefschrift volgen sommige hoofdstukken het paradigma van

de formele wetenschappen, terwijl andere weer een beroep doen op de ontwerpweten-

schappen.
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Processtroomverbetering in de gezondheidzorg

Hoofdstuk 2 presenteert een conceptueel raamwerk voor processtroomverbetering in

de gezondheidzorg. Met het raamwerk bieden we conceptuele modellen en praktis-

che technieken die het gebruik van bekende procesverbetermethoden in deze sectoren

kunnen bevorderen. Tegelijkertijd kan het raamwerk consistentie aanbrengen in het

onderzoek naar en het toepassen van procesverbetering in deze sectoren.

Het raamwerk bevat een organisatorisch model voor zorgprocessen. Dit model bouwt

zorgtrajecten van patiënten op uit standaard processen. Deze processen zijn weer

opgebouwd uit taken die worden uitgevoerd door medewerkers (eventueel in com-

binatie met diverse apparatuur, faciliteiten, en andere middelen).

Verder bevat het raamwerk een waardemodel dat prestatie-indicatoren van een zor-

gorganisatie, zoals financiële prestatie, zorgkwaliteit of servicekwaliteit, ontrafelt in

procesindicatoren, zoals de gemiddelde tijd van een bepaalde taak of het percentage

dat de taak in één keer goed wordt uitgevoerd. De relatie tussen het organisatorische

model en het waardemodel wordt beschreven aan de hand van een lijst procesindica-

toren.

Hoofdstuk 2 schetst een kader voor de rest van het proefschrift. In hoofdstuk 3 en 4

bijvoorbeeld, beschrijf ik de door ons uitgevoerde wiskundige analyses op generieke

bouwstenen uit het organisatorische model voor bedrijfsprocessen. Daarna, in hoofd-

stuk 5 en 6, presenteer ik praktische methoden en technieken voor het toepassen van

het organisatorische model en het waardemodel in de praktijk.

Afspraakplanning op basis van nutsfuncties

In hoofdstuk 3 beschrijf ik onze studie naar afsprakenschema’s, zoals gebruikt worden

bij een tandarts of bij een hypotheekadviseur. De door ons voorgestelde methode

komt tot een optimaal schema door de ‘verliezen’ (in termen van verloren tijd van de

dienstverlener of de klant) sequentieel te minimaliseren. Het achterliggende idee van

zo’n schema is dat de processtroom verbeterd kan worden door het invoeren van een

verbeterd afsprakenschema.

Bij het plannen van afspraken in een afsprakenschema streeft een organisatie ernaar

om een goede balans te vinden tussen bijvoorbeeld de wachttijd van een patiënt bij

de tandarts enerzijds, en de tijd die de tandarts verspilt omdat er geen patiënten zijn

anderzijds. In generieke termen, als de dienstverlener zonder klanten zit, werkt dit

kostenverhogend; als de klant lang moet wachten, werkt dit kwaliteitverlagend (en

mogelijk ook kostenverhogend voor de klant).

Het voordeel van deze sequentiële aanpak is dat deze leidt tot expliciete uitdrukkin-

gen voor een optimale grootte van een tijdslot per klant, terwijl alternatieve aan-

pakken, zoals een methode waarbij men op zoek gaat naar een globaal optimaal

schema, vaak niet leiden tot expliciete uitdrukkingen. Bijkomende voordelen zijn dat
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de methode generiek is in termen van verliesfuncties en verdelingen van procestijden,

en dat in de methode rekening kan worden gehouden met fenomenen als no-shows of

spoedgevallen.

Naast het berekenen van een optimaal tijdslot per klant, hebben we ook gekeken naar

het effect van de volgorde van klanten op de verliezen. Het resultaat is een regel voor

een optimale volgorde voor klanten waarbij de kansverdeling van de procestijden tot

een zogenaamde locatie-schaal familie behoren, zoals de de exponentiële verdeling. In

dat geval zouden klanten geordend moeten worden in volgorde van niet-afnemende

spreiding in procestijden.

Gemiddelde doorlooptijd in een fork-join systeem

In hoofdstuk 4 beschrijf ik onze studie naar een zogenaamd fork-join systeem. In zo’n

systeem staan twee taken parallel geschakeld. Iedere aankomst van een job (een klant

of een patiënt) genereert een hoeveelheid werk in beide taken. Een fork-join systeem

vormt een belangrijke bouwsteen voor processen in de dienstverlening en de gezond-

heidszorg. In deze studie beschouwen we analytische methoden voor het kwantifi-

ceren van de gemiddelde doorlooptijd S van jobs in zo’n system. Daarbij definiëren

we Si als de doorlooptijd van een job in taak i, en dus S = max{S1, S2}.

We bekijken allereerst het homogene geval waarin de procestijd die in iedere taak

wordt gegenereerd uit eenzelfde kansverdeling voor de procestijden komt. Voor dit

geval evalueren we boven- en ondergrenzen voor de gemiddelde doorlooptijd die in

de literatuur worden voorgesteld, en laten we zien dat deze benaderingen in het alge-

meen onnauwkeurig kunnen zijn. Als antwoord daarop presenteren we alternatieve

benaderingen voor de gemiddelde doorlooptijd, die uitgebreid getest zijn en blijken

goed te presteren.

Daarna bekijken we het heterogene geval waarin de werkhoeveelheid die in iedere

taak wordt gegenereerd uit eenzelfde type kansverdeling komt, maar dan met ver-

schillende parameters voor beide taken. We bestuderen het effect van heterogeniteit

in de taken, en stellen vuistregels voor die laten zien hoe men in dat geval eenvoudig

de gemiddelde doorlooptijd van een job kan benaderen.

In hoofdstukken 5 en 6 beschouw ik processtroomverbeteringen vanuit het oogpunt

van de ontwerpwetenschappen. Deze hoofdstukken bieden methoden en technieken

aan die passen in het raamwerk dat in hoofdstuk 2 is geschetst. De resultaten uit

deze hoofdstukken zijn gebaseerd op processen in het bedrijfsleven die we tijdens

ons onderzoek bestudeerd hebben, zoals een administratief proces bij een financiële

dienstverlener dat klantaanvragen afhandelt, een fulfillment proces bij een logistieke

dienstverlener dat bestellingen voor verschillende internetwinkels afhandelt, of een

verpleegproces in een ziekenhuis waarin verpleegkundigen allerlei zorgtaken in een

bepaalde volgorde uitvoeren.
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Het beschrijven van de processtroom met diagrammen

In hoofdstuk 5 beschrijf ik technieken om een bedrijfsproces te beschrijven tijdens ver-

beterprojecten gericht op de processtroom (het organisatorische model), zoals een pro-

cesstroomdiagram of een value stream map. Het doel is de toepasbaarheid van deze

technieken in de dienstverlening en de gezondheidszorg te vergroten door het be-

noemen van generieke elementen in processen uit deze sectoren, en het geven van

bijbehorende definities. Vervolgens kan men dit model gebruiken om processen te

documenteren, te diagnostiseren in geval van problemen, of om oplossingen te speci-

ficeren.

Het hoofdstuk biedt daarmee een expliciet en breed toepasbaar model voor het

beschrijven van de processtroom. Het model kan dienen als richtlijn voor profession-

als in de praktijk.

Meetplannen voor processtroomverbetering

Tot slot beschrijf ik in hoofdstuk 6 onze studie naar het meten van typische procesindi-

catoren die worden genoemd in technieken voor procesbeschrijving van hoofdstuk 5

(het organisatorische model) en die relateren aan hogere prestatie-indicatoren, zoals

de benuttingsgraad van medewerkers en apparatuur of de doorlooptijd van een aan-

vraag (het waardemodel).

In de literatuur wordt gesproken over een tekort aan goede meetprocedures voor

procesindicatoren in dienstverlenende en zorg-processen. Het doel van dit hoofd-

stuk is om richtlijnen te geven hoe een meetplan ontworpen kan worden, dat pro-

jectleiders ondersteunt in het uitvoeren van metingen tijdens verbeterprojecten. Naast

het definiëren van zo’n meetplan, bestuderen we vier typische aanpakken voor het

doen van metingen en bespreken we methoden en technieken behorende bij deze aan-

pakken. Het gebruik van deze methoden en technieken illustreren we aan de hand

van praktische voorbeelden.

De studie in hoofdstuk 6 heeft geleid tot praktische richtlijnen voor het uitvoeren van

metingen. Deze richtlijnen helpen de projectleider vragen te beantwoorden over welke

aanpak en bijbehorende methode en techniek te kiezen, hoe de meetprocedure te or-

ganiseren, en hoe de verkregen gegevens te verwerken.

124




