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 Wereldwijd is er discussie over de escalerende kosten van de gezondheidszorg waarbij vaak 

wordt aangenomen dat er een afweging moet worden gemaakt tussen investering in kwaliteit en 

kostenreductie. Mogelijkheden vinden om zowel de kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten 

te beheersen lijken daarmee één van de belangrijkste gezamenlijke uitdagingen voor (medische) 

professionals, beleidsmakers en management.  

Dr. Joseph Jurans definitie van kwaliteit als “fitness for use” biedt een goede conceptuele 

basis om zowel  kwaliteit te verhogen als kosten te reduceren. Kwalitatief goede zorg voegt waarde 

toe aan wat de patiënt nodig heeft op basis van zijn/haar specifieke omstandigheden. Meer en 

kostbare behandelingen leiden niet noodzakelijk tot een betere kwaliteit van leven. Verbeterde 

technische behandelmogelijkheden bieden van origine de mogelijkheid tot een hogere kwaliteit van 

zorg, maar ze leiden in de regel ook tot kostenstijging. Het solitair hanteren van dit uitgangspunt 

van kwaliteitsverbetering leidt tot de opvatting dat het reduceren van kosten gepaard gaat met 

kwaliteitsvermindering. Dit onderstreept het belang van Jurans tweede definitie van kwaliteit als 

“reductie van fouten en gebreken” die de basis is voor procesverbetering. Het reduceren van fouten 

en gebreken in zorgprocessen leidt tot vermindering van wachttijden, complicaties, gebruik van 

personele en materiële capaciteit, en opnameduur. In de gezondheidszorg is er daarmee een 

economische relatie en directe verbinding tussen kwaliteit als “fitness for use” en de verbeterde 

proceskwaliteit en productkwaliteit van de behandeling. 

De verschillende vormen van kwaliteit lijken uiteindelijk het best gerapporteerd te kunnen  

worden in termen van “gezondheidswinst”, als indicator voor de mate waarin de behandeling voor 

de patiënt waarde toevoegt. Op dit moment vergt dat echter een investering in de ontwikkeling van 

relevante en gestandaardiseerde indicatoren. Certificering en accreditatie zou daarmee vervolgens 

van prominentere betekenis kunnen zijn in de beoordeling van kwaliteit binnen de gezondheidszorg. 

Kwaliteitsverbetering is binnen een kwaliteitsmanagementsysteem een essentieel onderdeel, 

dat het beste tot uiting komt in een projectmatige aanpak. De selectie van geschikte projectdefinities 

is een cruciale factor voor het bereiken van verbeteringen. Hoofdstuk 2 beschrijft negen beproefde 

generieke projectmodellen voor procesverbetering in de gezondheidszorg. Deze modellen (of 

templates) zijn via een longitudinale onderzoeksmethode tot stand gekomen en zijn gebaseerd op 

271 verrichte Lean Six Sigma projecten in de periode van 2002 tot en met 2009. Deze templates 

voorzien in een concretisering van projectdoelstellingen en operationele definities als basis voor 

procesmetingen.  
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In de daaropvolgende hoofdstukken zijn twee belangrijke generieke projecten gedetailleerd 

beschreven.  Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een project ter verhoging van de efficiency in 

het gebruik van klinische beddencapaciteit. Door het aantal dagen niet noodzakelijk  

ziekenhuisverblijf te reduceren, wordt de ligduur van de patiënt in het ziekenhuis verminderd door 

de wachttijden zoveel mogelijk te elimineren. Het ziekenhuis kan de daarmee vrijgekomen klinische 

beddencapaciteit beter benutten.  

Hoofdstuk 4 gaat in op het reduceren van het onnodig gebruik van diagnostische middelen. 

De toenemende variatie en beschikbaarheid van additionele diagnostiek dragen bij aan snellere en 

effectievere behandelingen, maar ook aan voortdurende kostenstijgingen. Het is dan ook van 

cruciaal belang dat behandelaars doelmatig gebruikmaken van de beschikbare middelen. Het 

verrichten van diagnostiek zonder klinische consequentie is potentieel schadelijk voor de patiënt en 

veroorzaakt onnodige kosten. De resultaten in dit hoofdstuk laten een significante reductie zien van 

het (niet noodzakelijk) gebruik van additionele diagnostiek. 

Zorgprocessen bestaan vaak uit verschillende afzonderlijke processen die samen een 

zorgtraject vormen voor een bepaalde patiëntencategorie. De Lean Six Sigma methode bevat 

middelen en methoden om factoren die invloed hebben op de efficiency van  deze (sub)processen te 

identificeren. Hoofdstuk 5 geeft een voorbeeld hoe een aantal van deze methoden gebruikt zijn om 

(in)efficiency binnen een zorgproces van patiënten met een heupfractuur te identificeren en te 

verbeteren bij de ontwikkeling van een multidisciplinair zorgtraject. 

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van implementatie van Lean Six Sigma  in het  

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en specifiek daarbinnen bij de chirurgische 

afdeling Traumatologie geëvalueerd. In een periode van bijna vijf jaar zijn er binnen het UMCG 

163 projecten verricht. Deze projecten hebben laten zien dat Lean Six Sigma gebruikt kan worden 

voor optimalisatie van verschillende processen en dat kwaliteitsverbetering voor de patiënt en 

financiële baten voor de organisatie twee kanten van dezelfde medaille zijn. De financiële baten van 

de projecten binnen het Lean Six Sigma programma zijn berekend op ca. !15 miljoen.  De grootste 

winst voor het UMCG is echter de bijdrage aan een transformatie van een probleemgeoriënteerde 

naar een meer procesgeoriënteerde organisatie. 

In een tijd dat er in toenemende mate vraag is naar kwaliteitsverbetering en tegelijkertijd  

naar beheersing en reductie van kosten, heeft het UMCG met Lean Six Sigma de beschikking over 

een bewezen toepasbare methode om deze uitdagingen aan te gaan. 

 

 




