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WOORD VOORAF 

Onder druk van krimpende budgetten worden er tegenwoordig toppres-
taties van zorgorganisaties en van u als zorgprofessional verwacht. De lat 
ligt steeds hoger en veel zorgorganisaties worstelen dan ook met het 
betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg. In de zoektocht naar een 
antwoord op dit ingewikkelde vraagstuk, hebben managers in de zorg er 
vaak moeite mee om door de bomen het bos te blijven zien. Hierdoor 
worden noodzakelijke veranderingen veelal (te) lang uitgesteld waardoor 
er uiteindelijk voor een rigoureuze aanpak wordt gekozen. Hierbij wordt 
dan vaak gebruik gemaakt van de expertise van externe consultants in 
‘snelle pakken’. Helaas heeft een dergelijke aanpak lang niet altijd het 
gewenste resultaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel zorgpro-
fessionals een allergie hebben ontwikkeld voor reorganisaties en veran-
dertrajecten.
Ondanks dit, realiseren de meeste zorgprofessionals zich wel dat er nog 
genoeg te verbeteren valt in de zorg. Dat verbetering soms nodig is, dat 
blijkt wel uit de brief op pagina 7. Deze brief ontving de 94-jarige oma 
van één van de auteurs van dit boek. U kent zelf waarschijnlijk ook wel 
voorbeelden, waaruit blijkt dat de wijze waarop de zorgverlening is  
georganiseerd te wensen overlaat. In veel gevallen kan het dus beter, 
maar hoe?

Voor het verbeteren van zorgprocessen zijn veel verschillende theoreti-
sche modellen in omloop. Modellen waarvan de praktische toepasbaar-
heid soms te wensen over laat. In dit boek presenteren wij op 
toegankelijke wijze een aantal praktisch toepasbare methoden en inzich-
ten. De methoden en inzichten die in dit boek worden gebruikt, zijn 
vooral afkomstig uit het (zorg)logistieke vakgebied. 
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1  Voor het gemak hanteren we vanaf nu de term ‘cliënt’ wanneer we het over de 
bewoner, cliënt of patiënt hebben en de term ‘zorg’ wanneer we het over zorg, 
hulp en/ of ondersteuning hebben.   

Wij geloven erin dat veranderen leuk is en lang niet altijd ingewikkeld 
hoeft te zijn. Volgens veranderdeskundige Masaaki Imai verdient ons 
leven het om voortdurend verbeterd te worden. Imai is de grondlegger 
van de Japanse organisatiefilosofie ‘Kaizen’. Later in het boek komen we 
hier uitgebreid op terug. 

Bent u op zoek naar pasklare oplossingen, dan moeten wij u teleurstel-
len. Die zal u in dit boek niet vinden. Bent u echter op zoek naar een 
andere kijk op zorgprocessen, lees dan zeker verder. Dit boek richt zich 
in eerste instantie op zorgprofessionals die in hun dagelijkse werk 
verantwoordelijk zijn voor de zorg, hulp en/ of ondersteuning van 
bewoners, cliënten of patiënten1 en geïnteresseerd zijn in het verbeteren 
van zorgprocessen. In het boek wordt gebruik gemaakt van herkenbare 
praktijkvoorbeelden. 

Als zorgprofessional bent en blijft u de expert van de zorginhoud.  
Dit boek gaat dan ook niet over de inhoud van de zorg, maar over de 
organisatie ervan. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit boek en hopen dat het  
u stof tot nadenken biedt!

Dennis Moeke en Stephan Wouters 
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Geachte cliënten van afdeling     15-11-2012

Middels deze brief willen wij u aandacht vragen voor het volgende:

Er wordt in de ochtend tijdens het drukste zorgmoment van de dag veel gebeld.

Dit zijn vooral vragen over het hoe laat word ik geholpen etc.

Dit geeft veel op onthoud voor de verzorgende, wat als gevolg heeft dat het nog langer 
duurt voordat we iedereen de zorg kunnen geven die men nodig heeft.

Daarom willen wij u vragen:
	 •	 Om	het	alarm	alleen	te	gebruiken	als	u	dringend	hulp	nodig	heeft
	 •	 	Hier	extra	aandacht	voor	te	hebben	tijdens	de	zorgmomenten	 

(ochtendzorg 07.00 tot 10.30 uur en avondzorg vooral tussen 16.30 en 20.00)
	 •	 	U	wordt	allemaal	verzorgd,	alleen	de	tijd	is	afhankelijk	van	de	zaken	die	op	dat	

moment spelen, en kan per dag variëren.
	 •	 	Voor	niemand	op	de	afdeling	geldt	dat	er	vaste	tijden	zijn	waarin	de	zorg	 

verleend wordt.
	 •	 	Ook	om	weg	gebracht	of	opgehaald	te	worden	van/	naar	het	koffiedrinken,	 

kapper, eten etc. hoeft u niet te bellen. Dit staat genoteerd en wordt door de 
desbetreffende medewerker geregeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag

Vriendelijke groet,

Medewerkers afdeling
Teamleider afd. 





Hoofdstuk 1

VAN SLAGVELD NAAR ZORG

De oorsprong van logistiek
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Terug in de tijd
Op de warme ochtend van acht juli 1812 waren de mannen van  
kwartiermaker Fouché al vroeg op weg richting de huidige Wit-Russische 
stad Vitebsk. Deze mooie stad ligt aan de rivier de Dvina en is een van de 
laatste steden voor de Russische grens. Het groepje van vijf heren te paard 
kreeg de opdracht om onderdak te regelen voor de naar schatting 5500 
manschappen die over drie weken arriveren. Gehuld in hun scharlaken- 
rode uniformen rijden de mannen van Fouché de stad binnen. De vriende-
lijke maar arme bewoners weten wat hen te wachten staat: onderdak 
verlenen aan de soldaten van Napoleon. Van elke familie die in de stad 
leeft, wordt verwacht dat zij onderdak verlenen aan 8 tot 10 soldaten.  
De bewoners weten dat weerstand bieden geen zin heeft.
Na drie dagen keert Fouché terug om verslag uit te brengen over de 
inkwartiering van de soldaten. Hij heeft een doordacht plan gemaakt. 
Volgens dit plan dient de kerk als opslagplaats voor materiaal en voedsel. 
De kerk kan tevens gebruikt worden voor het verzorgen van gewonden.  
Via de lokale overheid heeft hij ruim honderd gezinnen ‘bereid’ gevonden 
om onderdak te verlenen aan de manschappen. Voor de overige soldaten 
zal een kampement worden gebouwd, net buiten de stad, vlakbij de rivier. 
De paarden verblijven in het open veld naast het kampement.

Wat we leren van Napoleon
Ruim tweehonderd jaar geleden realiseerde Napoleon zich dat een 
doordachte planning en coördinatie van onderdak, materiaal en voedsel 
noodzakelijk is om een oorlog te winnen. Het leger van Napoleon was 
zijn tijd ver vooruit. De kwartiermaker Fouché uit bovenstaand verhaal 
werd	officieel	de	maréchal de logis genoemd, ofwel ‘logistiek manager’. 
Naast een kwartiermaker die zorgde voor het onderdak van de soldaten, 
beschikte het leger van Napoleon ook over soldaten met de functie van 
intendance. Deze soldaten hadden de opdracht om te zorgen voor 
brood, vlees en kleding. Ze beschikten zelfs over mobiele broodbakkerij-
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en, wat voor die tijd zeer modern was. Dankzij deze slimme logistiek  
werden de soldaten ontlast van zware bepakkingen. Hierdoor konden ze 
sneller en flexibeler worden ingezet op het slagveld. 

Grip op de goederenstroom
Het woord logistiek uit de tijd van Napoleon gebruiken we tegenwoordig 
nog steeds als het gaat over grip krijgen op goederenstromen. Ofwel het 
zorgen voor het juiste product (onderdak) op het juiste moment (28 juli 
1812) op de juiste plaats (Vitebsk). Binnen veel organisaties wordt 
logistiek gezien als een kans om zich te onderscheiden van concurrenten. 
Zo is de grootste online boekenhandel van Nederland (bol.com) groot 
geworden, omdat ze in staat zijn elk willekeurig boek binnen één dag op 
je deurmat te laten vallen. Een mooi voorbeeld van het juiste product,  
op het juiste moment, op de juiste plaats. 

Het belang van logistiek in de zorg
Logistiek is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, wanneer 
iemand u vraagt iets te vertellen over uw werk. Immers, de primaire taak 
van u als zorgverlener is om uw cliënten te voorzien van de benodigde 
zorg. Toch is logistiek ook voor u van groot belang. U kunt uw zorgtaak 
namelijk alleen vervullen wanneer zorgprocessen op een adequate wijze 
zijn georganiseerd. Met adequaat wordt hier bedoeld dat er rekening 
wordt gehouden met de beschikbaarheid van mensen en middelen.  
Met andere woorden, een doordachte logistieke bedrijfsvoering is 
essentieel om op betaalbare wijze te voldoen aan de wensen van de cliënt. 

Gelukkig zijn steeds meer zorgorganisaties zich ervan bewust dat logistiek 
een belangrijke bijdrage levert aan het betaalbaar houden van goede 
zorg. Zorg waarin de voorkeuren en wensen van de cliënt centraal staan. 
Wat voor voorkeuren en wensen hebben uw cliënten eigenlijk? In het 
volgende hoofdstuk staan we stil bij deze vraag.





Hoofdstuk 2

CHICKEN TONIGHT

De cliënt als vertrekpunt



 14   De kunst van het slim organiseren van zorg

Zodra Ingrid de verjaardagstaart in de oven heeft gezet, gaat de deurbel. 
Het is de postbode die een pakketje komt afgeven. “Je cadeau is binnen”, 
roept Hans vanaf de voordeur. “Een cadeau?, wat leuk!”. Verrast en 
lichtelijk emotioneel pakt Ingrid het cadeau uit. “Een buikspieroefen- 
apparaat?!” merkt Ingrid verbaast op. “Vind je me te dik of zo?”. “Ik dacht 
dat je die altijd al wilde hebben” reageert Hans teleurgesteld. De rest van 
de dag heeft Hans wel beeld, maar geen geluid.

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, kan ‘denken te weten wat 
iemand wil’ voor frustratie en teleurstelling zorgen. Hans had wellicht 
beter aan Ingrid kunnen vragen wat ze graag wilde hebben voor haar 
verjaardag. Ook in de dagelijkse zorgpraktijk wordt geregeld in de 
valkuil getrapt van het ‘denken te weten wat goed is voor een cliënt’. 
Hierdoor sluit de uiteindelijke zorg mogelijk niet of onvoldoende aan 
bij de voorkeuren en wensen van de cliënt. Hieronder een waargebeurd 
voorbeeld uit de verpleeghuiszorg. 

Chicken Tonight
Een verpleeghuis in het westen van het land telt 15 woningen met elk 6 
eenpersoonskamers. Iedere woning heeft een eigen keuken en een grote 
gezellige huiskamer. Binnen iedere woning is een vast team van mede- 
werkers verantwoordelijk voor zowel de zorg, de dagbesteding als het 
huishouden. Ook voor het avondeten is elk team zelf verantwoordelijk.  
Op woensdagen en zaterdagen is er altijd een ‘verrassingsdiner’. De 
aanwezige medewerker bedenkt dan zelf een maaltijd voor het avondeten. 
Het ‘verrassingsdiner’ zorgt volgens de medewerkers voor gezelligheid  
en afwisseling. 
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Het is woensdag laat in de middag. Karin, zorgmedewerker van woning B, 
heeft als verrassing ‘Chicken Tonight’ (Kip Hawai met rijst) op het menu 
staan. Ze heeft hiervoor gekozen omdat haar kinderen er dol op zijn. 
Tijdens het eten vraagt Karin aan de bewoners hoe het smaakt. Jan, een 
bewoner van 91 jaar oud reageert met: “Prima, maar ik vind gewoon 
aardappelen toch echt lekkerder”. Maria, een licht dementerende bewoon-
ster van 87 jaar, voegt hier aan toe: “Ja, het zijn een beetje zachte, merk-
waardige aardappelen”. Karin is teleurgesteld. Ze had gehoopt dat de 
bewoners het lekker zouden vinden.

De cliënt centraal
Wij zijn van mening dat de cliënt het vertrekpunt moet zijn bij het 
ontwerpen en verbeteren van zorgprocessen. Dit betekent dat je moet 
weten wat de cliënt wil voordat je kunt beginnen met verbeteren.  
Bij het bepalen van de voorkeuren en wensen van de cliënt kun je als 
zorgprofessional worden belemmerd door je eigen perspectief, oftewel 
het hulpverlenersperspectief. In hoeverre houdt u rekening met de 
voorkeuren en wensen van uw cliënten?

Afhankelijke positie
Zoals u als geen ander weet, is een cliënt in de zorg een ander type klant 
dan de klant van een autogarage of supermarkt. Dit omdat zorg een 
grote invloed kan hebben op het leven van een cliënt. In veel gevallen  
is de invloed zo groot, dat er sprake is van een afhankelijke positie.  
Het citaat op de volgende pagina laat zien hoe deze afhankelijkheid 
wordt ervaren door een ouder van wie het kind in het ziekenhuis ligt. 
Dit citaat komt uit de weblog van Lowie Van Gorp. Hij gebruikte de 
weblog om de buitenwereld te informeren over de ziekte van zijn 
dochtertje Guusje. Ze had kanker.
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2  Bron: Verkooijen, H.E.C., Moeke, D. (2013), Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn:  
Juiste zorg op het Juiste moment, Noordhoff Uitgevers, Groningen/ Houten.

“Opgenomen zijn in het ziekenhuis betekent elke dag afhankelijkheid  
en onvoorspelbaarheid. Wie zijn vandaag onze verpleegkundigen? Wie 
zullen er vandaag aan Guusjes bed komen? En wanneer? Dat is elke 
ochtend weer de vraag van vandaag. In de loop van de ochtend passeren 
diverse mensen Guusjes bed. Bijna altijd onaangekondigd”.
Bron: www.kanjerguusje.nl

Behoefte aan invloed
Wanneer u als zorgprofessional (ook) van mening bent dat de cliënt het 
vertrekpunt vormt van goede zorg, dan is het belangrijk om inzicht te 
hebben in de individuele voorkeuren en wensen. Deze voorkeuren en 
wensen kunnen betrekking hebben op het ‘wat en hoe, wanneer, waar en 
door wie’ van de zorg 2. De ene cliënt heeft natuurlijk meer behoefte aan 
invloed dan de ander. Vaak is het wel zo dat de behoefte aan invloed 
groter is bij langdurige afhankelijkheid van zorg. Zo zal een cliënt die 
met een zwaar hartinfarct wordt opgenomen in een ziekenhuis meestal 
weinig behoefte hebben aan invloed op het behandelproces. Deze cliënt 
wil waarschijnlijk niet meer dan snel en goed geholpen worden. Het ligt 
meer voor de hand dat een cliënt die dagelijks hulp nodig heeft met het 
wassen en aankleden hier invloed op wil hebben. 
De gewenste mate van invloed is ook afhankelijk van de persoonlijke 
voorkeur. Sommige cliënten vinden het prettig om beslissingen over de 
zorg zoveel mogelijk over te laten aan de zorgprofessional. Andere 
cliënten houden de touwtjes graag zelf in handen. Verder is het zo dat 
de voorkeuren en wensen van een cliënt met de tijd kunnen veranderen. 
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Daarom is het belangrijk om de voorkeuren en wensen van een cliënt 
regelmatig te inventariseren. Uit het volgende voorbeeld blijkt dat het 
niet altijd vanzelfsprekend is dat dit ook gebeurt. 

“Soms staat er 20 jaar lang in zorgplannen dat iemand iedere ochtend  
een boterham met kaas, een boterham met jam en een glas melk wil.  
Als ik dat lees, stel ik daar een vraag bij. Hoe weet je dat? Heb je het 
afgelopen jaar nog wel eens gevraagd wat iemand op zijn brood wil?”
Bron: henk50.wordpress.com (05-05-2012)

Grenzen aan invloed van de cliënt
De cliënt als vertrekpunt voor goede zorg is niet hetzelfde als ‘u vraagt, 
wij draaien’. De invloed die de cliënt heeft op het zorgproces wordt 
altijd mede bepaald door de kennis en kunde van de zorgprofessional, 
het beschikbare budget en allerhande wet- en regelgeving 2. In de praktijk 
zijn er dus altijd grenzen aan de mate van invloed die een cliënt heeft. 
Daarnaast is het zo dat veel invloed niet altijd beter is dan weinig 
invloed. Een zorgorganisatie kan er bewust voor kiezen om een cliënt 
weinig invloed te laten hebben op het zorgproces. Een bekend voor-
beeld hiervan is een zogeheten ‘staarstraat’ in een ziekenhuis, waarbij 
volgens een strakke, vaststaande procedure staaroperaties op een goede 
en snelle wijze worden uitgevoerd. Een zorgorganisatie kan er ook 
bewust voor kiezen om de individuele voorkeuren en wensen van een 
cliënt leidend te laten zijn bij het organiseren van de zorg. Zo kan een 
cliënt soms zelf aangeven op welk tijdstip hij ‘hulp bij het opstaan uit 
bed wil ontvangen’. Hoeveel invloed heeft een cliënt binnen uw organi-
satie? In hoeverre is de mate van invloed een bewuste keuze geweest? 
Onderstaand voorbeeld laat zien wat de impact kan zijn van invloed  
van de cliënt op het zorgaanbod.
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De 34-jarige nierpatiënt Hans is blij dat hij niet langer drie keer per week 
naar het ziekenhuis hoeft te reizen voor een nierdialyse-behandeling. 
Sinds kort kan hij dankzij een nieuw mobiel nierdialyse apparaat thuis 
worden geholpen. Het ziekenhuis biedt Hans de mogelijkheid om zelf te 
bepalen wanneer ze bij hem langskomen. Hierdoor heeft Hans meer 
invloed op zijn eigen agenda en daarmee op zijn eigen leven gekregen.

De juiste dingen doen
Goede zorg is dus meer dan alleen de ‘dingen goed doen’. Het begint 
met de ‘juiste dingen doen’. Om de juiste dingen te kunnen doen, moet 
je weten wat de voorkeuren en wensen van de cliënt zijn en wat de 
professionele en organisatorische grenzen zijn waarbinnen de zorgleve-
ring moet plaatsvinden. Vervolgens moet er nagedacht worden over de 
inzet van mensen en middelen. Dit is een lastig vraagstuk omdat in veel 
gevallen de vraag naar zorg nogal wisselend is. Soms is het druk en soms 
minder druk. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in.
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Hoofdstuk 3

HOLLEN OF STILSTAAN

Het omgaan met fluctuaties
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Op een vroege donderdagavond strompelt Hans na een drukke werkdag de 
huiskamer binnen. Druk bellend laat hij zwaaiend met zijn hand Ingrid 
merken dat hij verwikkeld is in een zware conversatie. Omdat Ingrid had 
verwacht dat Hans eerder thuis zou zijn, heeft ze de tafel al gedekt. Nadat 
Hans zwetend en scheldend de telefoon neerlegt, vraagt Ingrid “Waar is 
Koen?”. Koen is de zoon van Hans en Ingrid. Hans kijkt verbaasd op en 
loopt rood aan. “Koen staat waarschijnlijk nog met zijn rugzakje te wachten 
op het schoolplein”, stamelt Hans. 

Ook in de dagelijkse zorgpraktijk kan een te hoge werklast voor  
vervelende situaties zorgen. Hieronder een voorbeeld van de nadelige 
gevolgen van een hoge werklast in een thuiszorgsituatie. 

Wij kunnen helaas ’s ochtends niet meer op de koffie komen bij mijn vader 
omdat de zuster ergens tussen 8.00 en 11.00 uur langskomt. Mijn vader 
weet helaas niet wanneer de zuster precies komt. Soms komt ze om 8:00 
uur, maar soms ook pas om 11:00 uur. Dit kan niet anders, zo heeft de 
zuster mij uitgelegd. Iedereen wil graag om acht uur geholpen worden en 
ze kan maar één cliënt tegelijk helpen. 
Bron: Moeke en Verkooijen (2010)3

Soms leidt een te hoge werklast zelfs tot gevaarlijke situaties. Hieronder 
een voorbeeld.

3  Moeke, D. en Verkooijen, L. (2010). Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal.  
Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 19(1), 22-38
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“Op de afdeling van zorgcentrum X waar vorige week een vrouw bij een 
brand overleed, was tijdens de nachtdienst onvoldoende personeel 
aanwezig. Dat schrijven ongeveer vijftig medewerkers van het zorgcentrum 
in samenwerking met Abvakabo. Zij luiden de noodklok over onderbezet-
ting. Bewoners zouden hun plas moeten laten lopen omdat er geen tijd is 
ze naar de wc te brengen, niet onder de douche kunnen, ten val komen en 
geen activiteiten of toezicht krijgen. Ook wijzen ze op een incident waar in 
een afdeling van een zorglocatie vijf opeenvolgende nachten geen nacht-
dienst aanwezig was. Een andere afdeling had daarom de verantwoorde-
lijkheid over zes verdiepingen. Een nacht later, toen de nachtdienst er wel 
was, woedde daar ‘s nachts een brand die een cliënt het leven kostte”. 
Bron: Het Parool (09-08-2012)

Balanceren
Een te hoge werklast kan nadelig zijn voor de cliënt. Anderzijds wil je 
als zorgorganisatie ook niet dat medewerkers niets te doen hebben of 
dat bijvoorbeeld de beschikbare bedden leeg blijven. Een manager van  
een verpleegafdeling wil dat alle bedden in gebruik zijn maar ook dat 
cliënten die hulp nodig hebben direct worden geholpen. Echter, het 
gelijktijdig voldoen aan de beide doelstellingen is in de praktijk een 
onmogelijke opgave.

Schommelingen in de vraag 4
Zoals u uit eigen ervaring weet, is het bepalen van de benodigde hoe-
veelheid medewerkers en middelen een uitdaging. Dit omdat de vraag 
naar zorg in veel gevallen nogal wisselend is. In de dagelijkse praktijk 

4  Naast schommelingen in de vraag heb je in de dagelijkse zorgpraktijk ook te maken met  
fluctuaties in de behandelduur en fluctuaties in de beschikbaarheid van mensen en middelen. 
Het voert te ver om daar in dit boek dieper op in te gaan.
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fluctueert de vraag van dag tot dag of soms zelfs van uur tot uur.  
Hoe meer fluctuatie (lees: schommelingen) in een proces, hoe lastiger 
het is om te bepalen hoeveel mensen en middelen je precies nodig  
hebt om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Twee soorten fluctuatie
Er bestaan twee soorten fluctuatie. Ten eerste zijn er fluctuaties in de 
vraag die vanzelfsprekend en logisch zijn. Dit wordt ook wel natuurlijke 
fluctuatie genoemd. Een voorbeeld hiervan is dat de meeste cliënten  
in een verpleeghuis tussen 7:00 uur en 11:00 uur wakker worden. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen ze dus ook rond die tijd hulp nodig hebben 
bij het opstaan. Ook is het bijvoorbeeld logisch dat de vraag op de eerste 
hulpafdeling van een ziekenhuis toeneemt als het glad is op de weg door 
ijzel. Deze natuurlijke fluctuatie is niet te voorkomen en niet te reduceren. 
Je kunt dan ook niet meer doen dan er op een slimme manier rekening 
mee houden. Zo wordt er in sommige gevallen voor gekozen om bij een 
piek in de vraag cliënten te laten wachten op hun zorg. Echter, wanneer 
het om spoedzorg gaat, dan is wachten geen optie. Bij de inzet van 
mensen en middelen dien je hier rekening mee te houden. Zo zal voor 
spoedzorg altijd extra capaciteit beschikbaar moeten zijn om direct te 
kunnen reageren op de vraag. Deze extra capaciteit, die nodig is voor 
het opvangen van pieken in de vraag, wordt ook wel rationele over- 
capaciteit genoemd.

Ten tweede is er fluctuatie die ontstaat door de wijze waarop het werk is 
georganiseerd. Dit type fluctuatie wordt ook wel kunstmatige fluctuatie 
genoemd. Zo wordt de toestroom van cliënten naar het ziekenhuis die 
een heupoperatie moeten ondergaan in belangrijke mate bepaald door 
de openingstijden van de operatiekamers. Ook vakanties en pauzes  
van zorgprofessionals kunnen voor kunstmatige fluctuatie zorgen.  
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Een	gezamenlijke	koffiepauze	kan	er	bijvoorbeeld	voor	zorgen	dat	de	
vraag van cliënten zich tijdens de pauze ‘opstapelt’. Hierdoor ontstaat er 
na de pauze een piek in de werklast. In tegenstelling tot natuurlijke 
fluctuatie kan kunstmatige fluctuatie wel worden gereduceerd. De zorg 
dient dan op een andere manier georganiseerd te worden. Heeft u op 
uw werk ook te maken met fluctuaties in de werklast? Zijn ze natuurlijk 
of kunstmatig van aard? En indien ze kunstmatig zijn, wat is de oorzaak?  

Nadat de kunstmatige fluctuatie zoveel mogelijk uit het zorgproces is 
gehaald, moet er worden nagedacht over de inzet van mensen en midde-
len. Met andere woorden: hoeveel capaciteit is er nodig om aan de vraag 
te kunnen voldoen? 

Het gevaar van gemiddelden
Stel dat verpleegafdeling A in een ziekenhuis in het oosten van het land 
voor de komende 10 weken de volgende vraag verwacht:

Week Vraag (aantal bedden)
1 21
2 34
3 28
4 30
5 9
6 12
7 16
8 22
9 6
10 22

Gemiddelde vraag (200/10) = 20
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Gemiddeld genomen zal de vraag naar bedden dus 20 zijn. Op basis 
hiervan komt het management tot de conclusie dat een capaciteit van 20 
bedden voldoende is voor afdeling A. Wat het management zich blijkbaar 
niet realiseert, is dat in 6 van de 10 weken een capaciteit van 20 bedden 
waarschijnlijk onvoldoende zal zijn. 

Week Vraag (aantal bedden) Tekort?
1 21 JA
2 34 JA
3 28 JA
4 30 JA
5 9 NEE
6 12 NEE
7 16 NEE
8 22 JA
9 6 NEE
10 22 JA

Gemiddelde vraag 20  

Door in bovenstaand voorbeeld uit te gaan van het gemiddelde wordt er 
onvoldoende rekening gehouden met de fluctuaties, de schommeling, in 
de vraag. De vraag fluctueert in dit geval tussen de 6 en 34 bedden. Het 
maken van plannen op basis van gemiddelden leidt in veel gevallen tot 
ongewenste situaties.

Planbare en niet-planbare zorg 
Voor een verstandige inzet van mensen en middelen heb je informatie 
nodig over het soort vraag. Vanuit een zorglogistieke zienswijze zijn er 
twee typen vragen.
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In sommige gevallen wordt de zorg verleend op een vooraf vastgesteld 
tijdstip, waarbij de zorgduur op voorhand bekend is. Hierbij valt te 
denken aan het afnemen van bloed voor onderzoek in een ziekenhuis. 
Hiervoor maakt de cliënt een afspraak en de afname duurt ongeveer tien 
minuten. Dit type zorg wordt ook wel ‘planbare zorg’ genoemd. Voor 
planbare zorg is het mogelijk om vooraf, op basis van de beschikbare 
informatie, een gedetailleerde planning te maken. 
Er is ook zorg waarvan op voorhand geen gedetailleerde planning kan 
worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: ‘hulp bij het naar het toilet 
gaan’ en ‘traumazorg’. Om voldoende snel te kunnen reageren op deze 
niet-planbare zorgvraag heb je vaak extra capaciteit nodig. Onderstaand 
voorbeeld laat zien dat er in het verleden niet altijd even bewust rekening 
werd gehouden met het verschil tussen planbare en niet-planbare zorg.

“In een televisie uitzending zag ik eens ouderen die in een soort reflex om 
tien uur ’s ochtends de gang opzoeken om naar het toilet te gaan. Daar 
hebben ze toiletrondes: om tien uur moet iedereen naar de wc zijn geweest 
want dan komen de schoonmakers. Iemand had ooit bedacht dat het 
efficiënt zou zijn om het allemaal maar te plannen in een strak schema. 
Dat is toch waanzin? Hier gaan mensen naar het toilet als ze moeten 
plassen. Net als jij en ik.” 
Bron: www.mt.nl (01-01-2001)

In veel gevallen is het verstandig om de niet-planbare- en planbare zorg 
zoveel mogelijk gescheiden van elkaar te organiseren. Wanneer u dit niet 
doet, dan kan dat voor verstoring zorgen. Zo wordt het spreekuur van 
een huisarts nog wel eens verstoord door spoedgevallen en/ of andere 
niet-planbare zorgactiviteiten. Het is een misvatting dat niet-planbare 
zorg per definitie onvoorspelbaar is. In het volgende hoofdstuk gaan we 
dieper in op de voorspelbaarheid van zorgprocessen.
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Hoofdstuk 4

TOEVAL, OF TOCH NIET?

De voorspelbaarheid van zorgprocessen
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“Ik vind het lastig om te bepalen welke kleding ik moet meenemen” merkt 
Ingrid op tijdens het inpakken van haar koffer. “Hoezo?”, vraagt Hans. 
“Omdat ik niet weet hoe het weer daar zal zijn” antwoordt Ingrid. “Zuid-
Spanje in de zomer, mooi weer natuurlijk!” zegt Hans met een brede 
glimlach. “Je doet nu net alsof ik stom ben Hans! Hoe weet je dat zo 
zeker?”. “Schatje” antwoordt Hans “Zeker weten doe ik dat natuurlijk ook 
niet, maar de kans is wel heel groot”. 

Voorspellen
Als je op vakantie gaat, weet je van tevoren nooit zeker wat voor weer 
het zal zijn. Wel is het zo dat de kans op mooi weer in Zuid-Spanje 
groter is dan in het noorden van Zweden. Ook weten we dat het in 
Nederland over het algemeen in juli warmer is dan in december. Dit 
zijn herkenbare patronen. Wanneer we het weer voor de komende week 
willen weten, dan kunnen we op basis van de weersverwachting in veel 
gevallen een aardige inschatting maken.

Ook in de zorg zijn er vaak bepaalde patronen te herkennen. Zo is het 
op basis van de vraag uit het verleden vaak mogelijk om een redelijke 
inschatting te maken van de toekomstige zorgvraag. Met andere woor-
den, gegevens uit het verleden kunnen worden gebruikt om een voor-
spelling te maken voor de komende periode. Hier kun je vervolgens als 
zorgorganisatie rekening mee houden. Zo kan de voorspelling van de 
zorgvraag worden gebruikt om een doordachte inschatting te maken van 
het benodigde aantal mensen en middelen. Op de volgende pagina een 
voorbeeld van hoe er in de praktijk rekening kan worden gehouden met 
de verwachte zorgvraag.
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“Tweewekelijks wordt de verwachte cliëntenstroom en de beschikbare 
capaciteit op de polikliniek, de operatiekamer en de (dag)verpleegafdeling 
bekeken. Op basis van het aantal te verwachten cliënten op de polikliniek 
wordt een prognose gemaakt voor de benodigde operatiekamers en 
bedden. Aan de hand van die prognose kunnen medisch specialisten en 
planners voor de komende 2 tot 12 weken samen de beschikbare (extra) 
capaciteit aanpassen. Zo kan er voor de cliënt op het juiste moment 
voldoende spreekuurtijd en operatietijd worden gereserveerd en kan de 
cliënt het zorgproces sneller doorlopen”.
Bron: www.medicalfacts.nl (13-10-2009)

Voorspelbaarheid van niet-planbare zorg
Zorgprofessionals hebben vaak twijfels over de mate waarin de zorg -
vraag voorspelbaar is. Toch blijkt de vraag naar zorg vaak voorspelbaarder 
te zijn dan in eerste instantie wordt gedacht. Onderstaand volgt een 
voorbeeld waaruit blijkt dat zelfs de vraag naar niet-planbare zorg 
voorspelbaar kan zijn. 

“Iedereen zegt dat spoedgevallen onvoorspelbaar zijn. Nou, ik vind ze 
hartstikke voorspelbaar. In Rotterdam zijn er elke vrijdagavond drie 
steekpartijen, twee auto-ongelukken en één brommerongeluk, om maar 
een getal te noemen. Dat is al jaren zo. Soms zijn er twee steekpartijen, 
soms vier, maar vaak zo rond de drie. Daar kun je rekening mee houden”.
Bron: interview met Van Houdenhoven, www.nrc.nl (26-01-2008)

In noodsituaties moeten kwetsbare cliënten erop kunnen vertrouwen 
dat er zo snel mogelijk hulp ter plekke is. In de praktijk wordt hiervoor 
vaak gebruik gemaakt van persoonsalarmering. De cliënt heeft een 
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alarmknop aan een halsketting of naast het bed. In geval van een nood-
situatie kan de cliënt hulp inroepen door op de alarmknop te drukken. 
Hoe voorspelbaar is het gebruik van de alarmknop?

Voorspelbaarheid van persoonsalarmering
Onderzoek wijst uit dat het gebruik van de alarmknop door cliënten redelijk 
voorspelbaar is 5. Zo blijkt het totaal aantal alarmeringen van week tot 
week redelijk gelijk te zijn. Ook is er duidelijk een patroon te herkennen 
gedurende de dag. Onderstaande grafiek laat het “belgedrag” van cliënten 
in een Belgisch verzorgingshuis zien. Voor iedere dag van de week (de 7 
verschillende lijntjes) wordt het gemiddeld aantal belletjes per kwartier 
weergegeven. Er is een duidelijk patroon zichtbaar. Met andere woorden 
de fluctuatie in het belgedrag blijkt redelijk voorspelbaar. 
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Tijdstip van de dag

5   Eeden, K. van, Moeke, D. en Bekker, R. (2014), Care on Demand in Nursing Homes: 
A Queueing Theoretic Approach. Working paper.



Toeval, of toch niet?   33

Om inzicht te krijgen in de voorspelbaarheid van de zorgvraag heb je 
informatie nodig. In dit geval geldt dus: meten is weten. In hoeverre 
wordt er binnen uw organisatie rekening gehouden met de voorspel-
baarheid van de vraag naar zorg? 

Om als zorgorganisatie aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen moet 
je over voldoende mensen en middelen (lees: capaciteit) beschikken. 
Hoe kun je de beschikbare capaciteit zo slim mogelijk benutten? In het 
volgende hoofdstuk staan we stil bij deze vraag.





Hoofdstuk 5

MEER MET MINDER

Het verdelen van de werklast
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Op een zaterdagochtend in juli lopen Hans en Ingrid de vertrekhal van 
Schiphol binnen. Het is vandaag de drukste dag van het jaar. Aangeko-
men bij de incheckbalie worden Hans en Ingrid geconfronteerd met een 
uitdaging. Volgens de bagagevoorschriften van de vliegtuigmaatschappij 
is de koffer van Ingrid 5 kilo te zwaar. Hopeloos staart Ingrid naar de 
inhoud van haar koffer. Wat moet ze eruit halen? Voor haar gevoel heeft ze 
alles wat in de koffer zit nodig. Hans ziet dat Ingrid er ontzettend van 
baalt. “Ik weet echt niet wat ik achter kan laten” legt Ingrid aan Hans uit. 
“Heb jij een oplossing voor dit probleem?” vraagt ze vervolgens. Hans 
antwoordt: “Mijn koffer is net gewogen en weegt maar 14 kilo, dus je kunt 
die 5 kilo eventueel in mijn koffer stoppen”. “Hans, wat ben je toch ook 
een schat!” roept Ingrid blij.  

Wanneer Ingrid alleen op reis was gegaan dan had ze een deel van haar 
bagage thuis moeten laten. Gelukkig gaat ze samen met Hans op reis, 
waardoor het mogelijk is om de bagage te verdelen. Door de totale bagage 
gelijkmatig te verdelen over beide koffers, blijkt het wel mogelijk om 
aan de bagagelimiet te voldoen. 

Eerlijk zullen we alles delen 
Ook in de zorg geldt dat het gelijkmatig verdelen van de werklast over 
de verschillende zorgmedewerkers 6 een manier is om pieken in de vraag 
op te kunnen vangen. Dus om de werklast goed te kunnen verdelen, 
moet een team of afdeling uit voldoende medewerkers bestaan. Wanneer 
je zorg op een te kleine schaal organiseert, dan is het niet altijd mogelijk 
om de werklast te spreiden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het 
kunnen voldoen aan de wensen van de cliënt. 

6  Dit geldt niet alleen voor zorgmedewerkers maar ook voor andere capaciteitssoorten.  
Hierbij is te denken aan bedden, tilliften, röntgenapparatuur en andere hulpmiddelen.
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Kleinschalige zorg
Kleinschalige woonvormen in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg 
worden sterk gestimuleerd door de overheid. Bij kleinschalig wonen 
probeert men de normale thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen. 
Bijvoorbeeld door een huiselijke en herkenbare omgeving te creëren 
voor de cliënten. De zorgmedewerkers proberen bij de zorg en onder-
steuning zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefstijl en de voorkeuren 
van de bewoners. In de praktijk wordt er vaak vanuit gegaan dat klein-
schalige zorg ook kleinschalig georganiseerd moet worden. Onderstaand 
voorbeeld laat zien dat het kleinschalig organiseren van zorg mogelijk 
nadelig kan uitpakken voor de cliënt. 

De cliënten van een verpleeghuis in het zuiden van het land zijn onderge-
bracht in groepswoningen van 6 personen. In het verpleeghuis staan de 
wensen van de cliënt centraal. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehou-
den met de individuele ‘wenstijden’ van de bewoners. Per woning is één 
medewerker verantwoordelijk voor de ochtendzorg. Esther is verantwoor-
delijk voor de ochtendzorg van woning 1 en Marloes is verantwoordelijk 
voor de ochtendzorg in woning 2. Met andere woorden, er wordt op dit 
‘kleinschalig’ gepland.
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In de huidige situatie blijkt het voor zowel Esther als Marloes onmogelijk om 
te kunnen voldoen aan de wenstijden. In onderstaande tabel volgen de 
wenstijden van de cliënten voor beide woningen:

Woning 1
Bewoner Wenstijden Mogelijk?

1 9:30 JA
2 7:30 NEE
3 9:00 JA
4 7:30 NEE
5 10:00 JA
6 8:00 JA

Woning 2
Bewoner Wenstijden Mogelijk?

7 8:00 JA
8 8:30 NEE
9 9:30 JA
10 10:00 JA
11 8:30 NEE
12 6:30 JA

Esther heeft 2 cliënten die beiden om 7:30 uur geholpen willen worden 
met opstaan en Marloes heeft 2 cliënten die om 8:30 uur geholpen willen 
worden. Aangezien Esther en Marloes beiden maar één paar handen 
hebben, kunnen ze helaas niet aan alle wenstijden voldoen. Esther en 
Marloes balen van de situatie en besluiten om tijdens de ochtendzorg 
samen te gaan werken. Ze maken dus één planning voor woning 1 en 2 
samen. Nu blijkt het wel mogelijk om aan de wenstijden van de cliënten te 
voldoen.
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Woning 1 en 2 samen
 Bewoner Wenstijden Mogelijk?

12 06:30 JA
2 07:30 JA
4 07:30 JA
6 08:00 JA
7 08:00 JA
8 08:30 JA
11 08:30 JA
3 09:00 JA
1 09:30 JA
9 09:30 JA
5 10:00 JA

10 10:00 JA

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat door het vergroten van de schaal de 
werklast meer gelijkmatig gespreid kan worden. Dit effect noemt men 
schaalvoordelen. In de zorg is klein dus niet altijd fijn! Met name tijdens 
‘piekdrukte’ kan het helpen om de zorg op een grotere schaal te organi-
seren. Hieronder volgt er een voorbeeld waarbij de techniek ondersteu-
ning biedt bij het opschalen van de zorg.

Door de enorme hoeveelheid vakantiegangers is de vraag naar huisarts-
zorg in Zeeland tijdens de zomer een stuk groter dan in de winter. Daarom 
maken huisartsenposten tijdens de zomerdrukte gebruik van een telefo-
nisch doorschakelsysteem. Op het moment dat de triagisten (de poort-
wachter van de spoedeisende hulp op een huisartsenpost) van een 
huisartsenpost allemaal bezet zijn, wordt de cliënt automatisch doorge-
schakeld naar een beschikbare triagist van een andere huisartsenpost.  
Zo wordt er slim gebruik gemaakt van schaalvoordelen.



 40   De kunst van het slim organiseren van zorg

Doordacht opschalen
Hoewel eerdere voorbeelden laten zien dat het vergroten van de schaal 
voordelen kan opleveren, hoeft groter niet altijd beter te zijn. Naarmate 
de schaal groter wordt, zullen de voordelen steeds minder worden en 
uiteindelijk zelfs omslaan in schaalnadelen. Elke zorgomgeving is 
anders. Er bestaat helaas dan ook niet zoiets als een algemene richtlijn 
voor schaalgrootte. In hoeverre wordt er binnen uw eigen organisatie 
bewust rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van schaalgroot-
te? Bewustwording is een belangrijke stap in een verbeter proces. In het 
komende hoofdstuk gaan we dieper in op de begrippen ‘bewustwording’ 
en ‘verbeteren’.
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Hoofdstuk 6

DE MEDAILLESPIEGEL 

Het verbeteren in kleine stappen
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“Hoe was het bij de dokter, schat?” vraagt Hans als Ingrid de keuken 
binnenloopt. “Volgens die kwakzalver moet ik binnen een half jaar 20 kilo 
afvallen”, reageert Ingrid fel. “Jeetje, dat klinkt heftig“ antwoordt Hans, 
stiekem denkend aan het eerdere verjaardagscadeau. “Ons eetpatroon 
moet dus flink worden aangepast, vrees ik” voegt Hans hier aan toe. “Ik 
peins er niet over! Vind jij ook al dat ik te dik ben dan?!” schreeuwt Ingrid.

Iedereen is bekend met veranderingen in zijn of haar leven. Veranderin-
gen die ons bovendien vaak opgelegd worden door anderen. In boven-
staand voorbeeld heeft de verandering met afvallen te maken, maar 
wellicht kent u ook andere varianten als ‘stoppen met roken’, ‘meer 
lichaamsbeweging’ of ‘minder social media’. Uit onderzoek blijkt dat 
grote veranderingen in ons leven vaak tot innerlijke weerstand (lees: 
angst) leiden.

Veranderen en het brein
Deze angst voor het onbekende wordt veroorzaakt door onze hersenen. 
We hebben het dan over een deel van de middenhersenen, de amygdala. 
De amygdala is het alarmsysteem van ons lichaam en bestuurt onze 
vlucht- of vechtreactie. Worden we in ons leven geconfronteerd met een 
grote verandering, dan wordt de amygdala wakker en zal het onze 
lichaamsdelen aanzetten tot een angstreactie en tot weerstand. Dat is 
handig als we oog in oog staan met een overvaller of met een spookrij-
der op de snelweg. Het is minder handig als we een opdracht krijgen 
van onze huisarts om te stoppen met roken of om af te vallen. Bij 
‘normaal’ gebruik van onze hersenen kunnen wij de amygdala niet 
uitzetten. Wat we wel kunnen proberen, is om de amygdala zo min 
mogelijk te activeren of zelfs te omzeilen. We kunnen dit doen door een 
grote verandering op te delen in kleine overzichtelijke stapjes. Wat kan 
ik dagelijks in twee minuten doen om mijn gewicht te verlagen? Een 
mogelijke eerste, kleine stap in de reis van het afvallen van Ingrid kan 
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zijn: elke ochtend een sinaasappel eten bij het ontbijt of elke dag twee 
rondjes	meer	koffie	en	thee	halen	voor	haar	collega’s.	Deze	kleine	
verbeterstappen verminderen de weerstand tot veranderen. 

Veranderingen in de zorg
Ook bij u in de zorg doet uw amygdala zijn werk. Wellicht herinnert  
u zich nog wel een toespraak van uw leidinggevende waarin een grote 
verandering werd aangekondigd. In de verhalen tussen collega’s na 
afloop voerden angst en weerstand waarschijnlijk de boventoon. 
 Sommige managers zijn hierdoor geneigd om veranderingen uit te 
stellen. In veel gevallen veranderen we daardoor pas als het water aan 
onze lippen staat.

De weg naar succes
Prachtig al die ideeën ter verbetering, maar de realiteit is vaak weer-
barstig. “Loop maar eens een dagje met mij mee” horen wij u denken. 
In een complexe omgeving als de zorg is de sleutel tot succes inderdaad 
vaak moeilijk te vinden. Zelfs de beste expert zal niet direct een pasklare 
oplossing hebben voor de problemen in uw organisatie. We moeten ons 
misschien daarom wat minder focussen op het “ultieme” einddoel of 
resultaat. Laten we eens wat meer aandacht hebben voor de weg naar 
het einddoel toe.  

In onze westerse samenleving wordt veel waarde gehecht aan einddoelen 
en resultaten. Zo waren we bijvoorbeeld ontzettend trots op de presta-
ties van onze schaatsers tijdens de Olympische winterspelen in Sotsji. 
Ons kleine land behaalde een record aantal medailles. Miljoenen Neder-
landers zaten dagenlang vol spanning voor de televisie om te kijken 
welke schaatsers er bij de verschillende afstanden als eerste over de streep 
zouden komen. En wie geen tijd had om live te kijken, die keek naar de 
medaillespiegel op internet of in de krant. Het eindresultaat stond 
centraal.
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Tijdens de Olympische winterspelen worden schaatsers afgerekend op 
de prestaties die ze leveren in de laatste minuten (of seconden) van hun 
minimaal vierjarige trainingsproces. Voor dit trainingsproces, vooraf-
gaand aan de Olympische spelen, heeft het grote publiek vaak weinig 
aandacht. Ook bestaat er niet zoiets als een Koninklijke onderscheiding 
of lintje voor de ‘beste voorbereiding op de Olympische spelen’. 

Focus op targets
Ook binnen zorginstellingen wordt tegenwoordig (te) veel nadruk 
gelegd op resultaten. Denk daarbij aan de vele targets en prestatie- 
indicatoren.  Zo zijn Nederlandse ziekenhuizen sinds kort verplicht om 
‘sterftecijfers’ op hun websites te publiceren. Deze cijfers worden door 
de Nederlandse overheid gezien als een belangrijke prestatiemaatstaf.  
Uit onderstaande krantenartikel blijkt dat een te sterke focus op dit type 
 resultaat wellicht niet altijd wenselijk is. 

Ziekenhuizen zijn per 1 maart 2014 verplicht om de sterftecijfers op hun 
website te publiceren, maar het Erasmus MC in Rotterdam weigert dat. Het 
ziekenhuis zegt dat het principiële bezwaren heeft.
Volgens het academisch ziekenhuis kunnen de sterftecijfers niet gebruikt 
worden voor een eerlijke vergelijking tussen ziekenhuizen. Dat komt onder 
meer omdat er geen rekening wordt gehouden met het soort cliënten dat in 
een ziekenhuis ligt, zegt het Erasmus MC.
Een cliënt met hartproblemen die in het ziekenhuis verslechteren, wordt 
door een gewoon ziekenhuis bijvoorbeeld overgebracht naar een acade-
misch ziekenhuis zoals het Erasmus MC. “De kans dat die ernstig zieke 
persoon hier overlijdt, is dus groter.”
Bron: www.rtlnieuws.nl (27-02-2014)
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Nadruk op de juiste resultaten 
In het ergste geval kan het sturen op ‘sterftecijfers’ ertoe leiden dat 
ernstig zieke cliënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis 
om zo het aantal sterfgevallen te reduceren. Wanneer er enkel naar deze 
cijfers wordt gekeken levert dat een vertekend beeld op. Anderzijds kan 
een te sterke resultaatgerichtheid leiden tot een verwaarlozing van 
andere belangrijke aspecten waarover geen verantwoording wordt 
gevraagd. 

Japanse wijsheid
In de Oosterse samenleving (met name in Japan) wordt er veel meer 
nagedacht over het proces wat voorafgaat aan het uiteindelijke resultaat. 
Met andere woorden: de weg er naartoe is minstens net zo belangrijk als 
het uiteindelijke doel. Onderstaand voorbeeld laat zien dat in Japan 
sporters niet alleen worden beloond voor het behaalde eindresultaat. 

De nationale sport in Japan is het sumoworstelen. Bij elk toernooi zijn er 
naast het kampioenschap, drie prijzen te verdienen: een prijs voor de beste 
prestatie, een prijs voor vaardigheid en een prijs voor strijdgeest. De prijs 
voor strijdgeest wordt gegeven aan de worstelaar die tijdens het hele 
toernooi van twee weken bijzonder hard heeft gevochten, zelfs al heeft hij 
niets gewonnen.
Bron: Maurer (2007)

Kaizen
Kaizen is een van oorsprong Japanse organisatiefilosofie. Binnen Kaizen  
is de weg er naartoe minstens zo belangrijk als het uiteindelijke doel.  
De nadruk ligt op het veranderen in kleine stapjes. Immers, als we 
veranderen in kleine stapjes dan omzeilen we de amygdala. Wanneer we 
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het woord Kaizen ontleden, dan bestaat het uit twee delen ‘Kai’ en 
‘Zen’. ‘Kai’ staat voor ‘verandering’ en ‘Zen’ voor ‘goed’. Door veel 
auteurs wordt Kaizen dan ook vertaald als ‘continu verbeteren’ of als 
‘kleine stapjes richting het goede’. 
Oftwel: elke dag beter! Volgens de grondlegger Masaaki Imai echter, 
dekt dit onvoldoende de werkelijke betekenis van Kaizen. De begrippen 
‘toewijding’ en ‘zelfdiscipline’ zitten namelijk ook verscholen in het 
begrip Kaizen. Op basis van deze toevoeging kan Kaizen als volgt 
worden beschreven: met toewijding en op een gedisciplineerde wijze  
steeds een kleine stap verder komen. 

Inmiddels is het drie maanden later en Ingrid heeft haar levensstijl aange-
past. Zo heeft ze zichzelf aangeleerd om altijd voldoende groenten en fruit 
in huis te hebben. Tijdens het ontbijt eet ze kwark en een sinaasappel. 
Daarmee wijkt ze structureel af van haar vroegere boterham met chocola-
depasta. In de koelkast en op tafel staan flesjes water, zodat Ingrid bij de 
eerste tekenen van dorst in principe alleen kan kiezen voor een gezonde 
dorstlesser. Dankzij deze kleine stapjes, heeft Ingrid plezier gekregen om 
haar levensstijl aan te passen. Elke dag is ze op zoek naar nieuwe verbete-
ringen. Elke dag een beetje beter.

Let op!
Om bij het verbeteren in kleine stappen de juiste ‘stappen’ te maken, is 
het natuurlijk van belang om altijd het gewenste eindresultaat in het 
achterhoofd te houden. Laten we eens beginnen met een eerste, kleine 
stap te maken. Het organiseren van uw werkplek. Daar gaan we het in 
het volgende hoofdstuk over hebben. 
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Hoofdstuk 7

OPGERUIMD STAAT NETJES 

Het organiseren van de werkplek
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Naar volle tevredenheid van alle gezinsleden kookte Ingrid dagelijks vol 
passie heerlijke maaltijden. De keuken was haar domein en moeiteloos 
wist ze al haar kookgerei te vinden. Dit vertrouwde kookritueel is de 
afgelopen maand veranderd. Ingrid werkt nu drie avonden per week 
waardoor Hans ook regelmatig in de keuken staat. Hoewel Hans redelijk 
kan koken, ontstaat er bij Ingrid steeds meer irritatie over de manier 
waarop Hans de keuken achterlaat. Haar favoriete, niet-vaatwasbestendige 
koekenpan wordt toch machinaal afgewassen en haar dure hakmes is niet 
meer te vinden.

Heeft u uw keuken slim ingericht? Deze vraag gaat niet over of u in 
staat bent om lekker te koken, maar over de inrichting van uw ‘werk-
plek’. De theorie van Kaizen beschrijft in vijf heldere stappen, hoe je een 
werkplek op een overzichtelijk manier kunt inrichten. Laten we deze 
theorie eens toepassen op uw keuken. 

Stap 1: Sorteren
Probeert u zich eens in te beelden hoe uw keuken eruit ziet en waar  
alles staat. De eerste stap die volgens de theorie van Kaizen gezet moet 
worden is het sorteren. Bij deze stap worden de ingrediënten en kookge-
rei in uw keuken in twee categorieën verdeeld: noodzakelijk en overbo-
dig. Mocht u samenwonen, doe dit dan bij voorkeur met z’n tweeën.  
De meningen van wat noodzakelijk en overbodig is, kan namelijk tot 
interessante en soms heftige discussies leiden. 
Om te bepalen wat overbodig is in uw keuken dient u allereerst een 
bepaalde maximale tijd in uw achterhoofd te houden (bijvoorbeeld een 
maand). Alle zaken waarvan u denkt dat ze de komende maand niet 
gebruikt gaan worden, brengt u onder in de categorie ‘overbodig’. 
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Het makkelijkst is om deze zaken te voorzien van een rode sticker. 
Mocht u tijdens uw stickertocht zaken tegenkomen die u al geruime tijd 
heeft, maar nog nooit heeft gebruikt, schroom dan niet om deze direct 
weg te gooien. Na een uitvoerige speurtocht door de keukenladen en 
een aantal stevige discussies, houdt u waarschijnlijk een flink aantal 
zaken over die voorzien zijn van een rode sticker. Deze zaken dienen de 
keuken te verlaten. In sommige gevallen betekent dit de afvalbak, maar 
soms ook een verplaatsing naar de bijkeuken.
 
Stap 2: Schikken
Na de eerste stap zijn alleen de noodzakelijke zaken nog aanwezig op de 
werkplek. Nu is het tijd voor de volgende stap, namelijk het schikken 
van alle zaken die in de keuken liggen. Voor gezinnen is het een aanrader 
om ook de kinderen te betrekken bij deze stap. Doel van deze stap is om 
duidelijke afspraken te maken over waar alles moet komen te liggen. 
Start met het openen van de koelkast en verwijder alle artikelen uit de 
koelkast. Probeer met een samen bedachte logica de producten terug te 
leggen en een vaste plek te geven. Onthoud: producten die je vaak 
gebruikt, dienen gemakkelijk te pakken te zijn. Na de koelkast zijn de 
keukenkastjes aan de beurt. Maak bijvoorbeeld afspraken waar de schaar 
neer te leggen of hang deze op. Ook de filterzakjes, het vergiet, de 
pollepel en de ovenwanten moeten voor altijd een vaste plek krijgen. 
Binnen een uur zal de keuken opgeruimd ogen en zal iedereen het 
plezier van veranderen gaan inzien. Om de stap van het schikken af te 
sluiten, kan je ook besluiten om de besteklade te reorganiseren. Het 
aantal messen, vorken en lepels zal bijna zeker kunnen worden terugge-
bracht. Voor de mensen die houden van controle is het een aanrader om 
alle locaties te voorzien van een stickertje, zo weet iedereen dat hij of zij 
de schaar moet terugleggen bij het stickertje met ‘schaar’ erop.
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 Even drie checks:
 -  In uw kruidenrekje staan nu de, veel gebruikte, zout en peper op 

ooghoogte.
 - De poffertjespan die u bijna nooit gebruikt, ligt buiten het zicht.
 -  De artikelen die u dagelijks gebruikt, zijn binnen 10 seconden te 

pakken.

Stap 3: Schrobben
De derde stap in het 5S-proces is de S van schrobben, wat in ogen van  
de theorie van Kaizen wil zeggen: het reinigen en schoonhouden van  
de werkplek. De kastjes, het aanrecht, de keukenmachine, de koelkast, 
maar ook de oven zullen grondig gereinigd dienen te worden. Vuil zorgt 
naast onhygiënische toestanden, ook voor gevaarlijke en onoverzichte-
lijke situaties. Een aanrecht vol met vuile afwas is niet de meest ideale 
werkplek om een geweldig gerecht te bereiden. 

Stap 4 en 5: Systematiseren en Standaardiseren 
De laatste stappen, het systematiseren en standaardiseren zorgen ervoor 
dat het sorteren, schikken en schrobben geen eenmalige acties zijn.  
Het moet een gewoonte worden om na te denken over het slimmer 
organiseren van uw werkplek.

Ook in de zorg kan een goed georganiseerde werkplek de kwaliteit en de 
efficiency	flink	verbeteren.	Door	bijvoorbeeld	materialen	een	vaste	plek	
te geven worden fouten gereduceerd en blijft zoeken tot een minimum 
beperkt. Op de volgende pagina volgt een voorbeeld uit de praktijk.
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“De polikliniek dermatologie ging uitbreiden en werd daartoe verbouwd”, 
vertelt Van de Luytgaarden. “Dat was een mooi moment om een aantal 
zaken te verbeteren in de behandelkamers. We wilden dat die er precies 
hetzelfde gingen uitzien, en dat voorraden behandelmateriaal zoals 
verband en crèmes voortaan op een vaste plek zouden liggen.  
In dat geval hoef je als behandelaar nooit te zoeken als je van kamer 
wisselt”. 
Bron: www.procesverbeteren.nl (07-03-2013)

Mocht u overtuigd geraakt zijn van deze 5S-methode, schroom dan niet 
om deze te gebruiken voor uw eigen werkplek. Laat u daarbij niet teveel 
leiden door ‘externe experts’ want uzelf bent de enige werkelijke expert 
van uw eigen werkplek. Nu uw werkplek georganiseerd is, kunnen we 
op zoek gaan naar verspillingen in het zorgproces. In het volgende 
hoofdstuk gaan we hier verder op in. 





Hoofdstuk 8

HET MACARONI DILEMMA 

Het verminderen van verspillingen
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Vanavond staat er macaroni op het menu. De keuze voor macaroni was snel 
gemaakt: Hans is er namelijk dol op! Als Hans thuiskomt van zijn werk is 
Ingrid net pas begonnen met koken. Ze kon namelijk de grote macaro-
ni-pan niet vinden. Hans had hem na gebruik niet op de vaste plek terug-
gezet. “Schat, over 25 minuten is het eten klaar”, roept Ingrid vanuit de 
keuken. Het water kookt en Ingrid moet bepalen hoeveel macaroni ze in de 
pan doet. Omdat ze niet weet hoeveel trek Hans heeft, besluit ze om een 
kilo macaroni te maken. Bovendien heeft ze toch meer dan genoeg maca-
roni in de kast staan. Vier kilopakken om precies te zijn. “Zullen we alvast 
samen een wijntje drinken”, vraagt Hans als hij de keuken komt binnenlo-
pen. “Goed idee”, antwoordt Ingrid. Terwijl Ingrid vol enthousiasme over 
de gebeurtenissen van die dag aan het vertellen is, roept Hans ineens 
“Ingrid, de macaroni!”. Doordat Ingrid de macaroni vergeten is, is deze 
inmiddels volledig droog gekookt. Gelukkig heeft ze nog drie kilo pakken 
op voorraad. Net voordat de macaroni eindelijk klaar is, besluit Ingrid om 
er wat extra olijfolie overheen te gooien, eigenlijk wetende dat Hans het 
verschil toch niet zal proeven. Toen de macaroni om 20:00 uur eindelijk 
klaar was, besloten Hans en Ingrid om niet aan de keukentafel, maar in de 
woonkamer voor de TV te eten.

In bovenstaand verhaal zitten zeven soorten verspillingen “verborgen”, 
waarbij een verspilling kan worden omschreven als: alles wat geen 
waarde toevoegt aan het gewenste eindresultaat. In dit hoofdstuk 
benoemen we deze verspillingen. 

De zoektocht naar verspillingen in een (zorg)proces start met de vraag; 
waar hecht een cliënt waarde aan? Het antwoord op deze fundamentele 
vraag is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de cliënt en de 
zorgsituatie waarin de cliënt verkeert. Het antwoord op deze vraag geeft 
u inzicht in wat een cliënt belangrijk vindt en wat vervolgens wel of 



Het macaroni dilemma   59

geen waarde toevoegt voor de betreffende cliënt in de betreffende 
situatie (zie ook hoofdstuk 2)

Terug naar het voorbeeld. Waar hecht Hans waarde aan? En wat voegt 
dus wel of geen waarde toe in de beschreven situatie?

Onnodig wachten
In het verhaal van Hans en Ingrid is het vrij duidelijk waar Hans waarde 
aan hecht. Hans wil een lekker bord macaroni. Bovendien wil hij niet te 
lang wachten voordat hij kan eten. Hij heeft immers honger. Wanneer 
een lekkere, snelle hap het einddoel is, dan is een wachttijd van 25 
minuten een verspilling. In een zorgcontext is onnodig wachten een veel 
voorkomende verspilling. Denk bijvoorbeeld aan het wachten in een 
wachtkamer of aan een verpleegkundige die tijdens de dagelijkse visites 
moet wachten op de specialist. Onnodig wachten op informatie is ook 
een veel voorkomende verspilling. Wachten op de uitslag van een 
bloedtest is hier een voorbeeld van. Onnodig wachten gaat niet alleen 
over mensen. Het kan ook over producten gaan. Denk bijvoorbeeld aan 
medicijnen die ruim een week liggen te wachten totdat de cliënt ze 
komt ophalen.

Overproductie  
De tweede verspilling heeft te maken met het macaroni-dilemma.  
Bij het bereiden van macaroni is het lastig om in te schatten wat de 
daadwerkelijke eetlust van de gasten zal zijn. Het gevolg hiervan is dat  
je vaak te veel macaroni bereidt. Dit type verspilling wordt ook wel 
overproductie genoemd: er wordt meer geproduceerd of gedaan dan waar 
de cliënt behoefte aan heeft. Voorbeelden van overproductie in een zorg-
context zijn het bereiden van teveel eten voor een groep cliënten of het 
voorschrijven van geneesmiddelen die al lang niet meer nodig zijn 
(herhaalrecept zonder toetsing). Om overproductie te voorkomen moet 
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je goed weten wat de werkelijke behoefte is van de cliënt. Het zou 
bijvoorbeeld zo maar kunnen dat de extra theeronde die ingevoerd is  
op de afdeling in een verpleeghuis, in de ogen van de cliënten, geen 
enkele waarde toevoegt. Mocht dit zo zijn, dan kan de spaarzame tijd 
van de medewerkers beter worden benut.

Voorraad
De derde verspilling in het voorbeeld van Hans en Ingrid is de voorraad 
macaroni. Enige voorraad is nodig om snel aan de vraag te kunnen 
voldoen, maar hoe groot moet deze voorraad eigenlijk zijn? Wanneer 
bijvoorbeeld een leverancier van verbandmateriaal elke dag kan leveren, 
dan is twee weken aan voorraad wellicht iets te veel. 

“Een goed voorbeeld zijn de infuuspompen. Afdelingen creëren hun eigen 
voorraden omdat de verpleging bang is mis te grijpen. Recente analyses in 
ziekenhuizen hebben aangetoond dat er regelmatig zelfs 50 procent teveel 
infuuspompen aanwezig waren”.
Bron: www.hulpmiddelenwijzer.nl (11-09-2014)

Om de hoogte van de voorraad op een simpele manier te bepalen,  
vallen we even terug op het keukenvoorbeeld uit het vorige hoofdstuk. 
Kies het meest populaire artikel uit uw koelkast en bepaal:

1. De gemiddelde wekelijkse consumptie.
2. Hoeveel keer u gemiddeld in de week boodschappen doet. 

Met deze informatie kunnen we voor onszelf een patroon bedenken  
om de ideale voorraad aan te houden en nooit mis te pakken. 
Stel, het meest populaire product in uw koelkast is melk (koelverse 1 
liter pakken). Gemiddeld consumeert u 8 pakken per week en u doet 
gemiddeld 2 keer per week boodschappen.
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Allereerst moeten we bepalen wat het gemiddelde verbruik is tussen  
de boodschappen door. Dit kunnen we berekenen door het wekelijkse 
gebruik (gemiddeld 8 pakken) te delen door het aantal keren dat er 
boodschappen wordt gedaan (gemiddeld 2 keer). In dit geval is het 
gemiddelde verbruik tussen de boodschappen door dus 4 pakken 
(=8/2). Omdat we natuurlijk op voorhand nooit exact weten hoeveel  
de werkelijke vraag zal zijn en hoe vaak we boodschappen zullen gaan 
doen, is het verstandig om 1 pak melk extra op voorraad te hebben  
(zie hoofdstuk 3 over gemiddelden). In dit voorbeeld is het gewenste 
maximale voorraadniveau dan ook 5 pakken. De afspraak in huis zou 
kunnen zijn: gaat u boodschappen doen, vul de melk in de koelkast  
dan aan tot 5 pakken.

Onnodige beweging
De vierde verspilling in het macaroni-voorbeeld van Hans en Ingrid is 
het onnodig lang zoeken naar een geschikte pan, oftewel een onnodige 
beweging. In het vorige hoofdstuk hebben we uitvoerig stilgestaan bij  
het organiseren van uw werkplek. Nu u een overzichtelijke en schone 
werkplek heeft, is het van belang om uw werkplek zo in te richten dat u 
niet onnodig hoeft te bewegen en te zoeken. Het zoeken naar een patiën-
tendossier is een klassiek voorbeeld van dit type verspilling. Welke onno-
dige bewegingen maakt u zoal op een gemiddelde werkdag? Waar staat 
het	koffieapparaat	en	hoever	moet	u	lopen	om	te	printen?	Houd	eens	
een dag bij hoeveel tijd u kwijt bent met onnodige bewegingen.

Defecten
Terug naar het verhaal van Hans en Ingrid. De vijfde verspilling is een 
defect. Defecten zijn producten of (onderdelen van een) dienst die  
niet voldoen aan de specificaties of verwachtingen van de cliënt. Je zou 
defecten kunnen zien als een verspilling die ontstaat door de verkeerde 
dingen te doen. In het macaroni-voorbeeld is de droog gekookte  
(oneetbare) macaroni een defect. In een zorgcontext zou u bijvoorbeeld 
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kunnen denken aan een verpleegkundige die een O2-slangetje aansluit 
op de luchtflowmeter in plaats van op de O2-flowmeter. Een ander 
voorbeeld uit de zorg is een onjuiste dosering medicijnen toedienen  
of het op een verkeerd tijdstip verstrekken van de medicatie.

“Toedienfouten met medicatie staat op nummer één van meest gemaakte 
fouten in de (gezondheids)zorg. Door medicatiefouten belanden jaarlijks 
ongeveer 19.000 mensen in het ziekenhuis en komen 1250 mensen om het 
leven. Dit maakt dat medicatieveiligheid en het voorkomen van medicatie-
fouten op de agenda van steeds meer zorginstellingen verschijnt. De 
meeste voorkomende oorzaken van medicatiefouten ontstaan wanneer 
cliënten onder behandeling zijn bij meer dan twee specialisten, bij de 
overgang van thuismedicatie naar ziekenhuisopname en wanneer cliënten 
veelvuldig gebruik maken van diverse medicatie”.
Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl (05-04-2014)

Onnodige processtappen
De zesde verspilling de onnodige processtappen. In het macaroni-voor-
beeld is de olijfolie over de macaroni een onnodige processtap. Immers, 
Hans proeft het verschil waarschijnlijk toch niet. Ook in de zorg komt 
dit type verspilling voor. Bijvoorbeeld een cliënt die tijdens een behan-
deltraject meerdere keren gevraagd wordt naar zijn persoonsgegevens. 
Wat in de praktijk ook met regelmaat voorkomt is dat een specialist 
nogmaals hetzelfde laboratoriumonderzoek laat uitvoeren als de huisarts 
al heeft gedaan voor de doorverwijzing. Een onnodige processtap omdat 
het onderzoek al eerder is uitgevoerd.
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Onnodig transport 
De laatste verspilling in het verhaal is het onnodig transport van de 
macaroni. Hans en Ingrid hadden de macaroni ook aan de keukentafel 
kunnen eten. In een zorgcontext zien we weleens dat een cliënt voor een 
eenvoudige uitslag naar het ziekenhuis moet rijden. De cliënt telefonisch 
of per email informeren is wellicht ook een optie. 

Gezamenlijk op zoek naar verspillingen
Mocht u op zoek gaan naar verspillingen, schroom dan niet om ook 
andere afdelingen binnen uw organisatie te betrekken. Hierdoor ont-
staat er een gezamenlijk beeld van de situatie en hiermee voorkom je 
sub-optimalisatie. Sub-optimalisatie treedt op wanneer een organisatie-
onderdeel voor zichzelf de beste werkwijze gaat verzinnen zonder af te 
stemmen met andere organisatieonderdelen. Sub-optimalisatie betekent 
dus een eenzijdige verbetering en dient voorkomen te worden. Hieronder 
een voorbeeld van sub-optimalisatie.

“Managers hadden doelstellingen en waren gemotiveerd deze te halen.  
De verbetering was echter gericht op de afdeling waar de manager voor 
verantwoordelijk was. Iedere manager ging dus zijn eigen afdeling verbe-
teren, maar lette niet op de consequenties van die verbetering voor andere 
afdelingen. Er was sprake van sub-optimalisatie: de verschillende afdelin-
gen haalden hun doelstelling, maar het proces als geheel verliep minder 
efficiënt en minder effectief. Het ging van kwaad tot erger. Alweer volgens 
het boekje wilde de directie de managers extra motiveren en loofde prijzen 
uit aan de afdeling die de grootste verbetering had gerealiseerd. Wat 
gebeurde er? De diverse afdelingen gingen elkaar als concurrenten zien 
omdat iedereen de beste willen zijn. Afdelingen hielpen elkaar niet meer 
om problemen op te lossen, en in enkele gevallen was zelfs sprake van 
regelrechte sabotage!”
Bron: johngreijmans.com (17-01-2013)
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Omdat u uw schaarse tijd (waarschijnlijk) zo effectief mogelijk wil 
benutten, begint ‘de reis van de verbetering’ met het beantwoorden van 
de vraag: wat zijn binnen uw organisatie de belangrijkste verbetermoge-
lijkheden? In het volgende hoofdstuk staan we stil bij een veel gebruikte 
methode om deze vraag te beantwoorden.
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Hoofdstuk 9

KAF VAN HET KOREN 

De belangrijkste verbetermogelijkheden
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Er ligt een crisis op de loer in huize Hans en Ingrid. Dit keer is het geen 
communicatiefout van Hans. Ook heeft hij de afgelopen weken Koen keurig 
opgehaald van school. Dit keer is het probleem financieel van aard. Het zit 
Ingrid al geruime tijd dwars dat ze aan het einde van de maand regelmatig 
geld tekort komen. Om de oorzaak te achterhalen heeft ze met Hans 
afgesproken om samen in de financiële administratie te duiken. Vanavond 
maken ze een eerste (kleine) verbeterstap door de boodschappen van de 
afgelopen maand onder de loep te nemen. Ingrid heeft alle kassabonnetjes 
van de afgelopen maand in een oude schoenendoos gestopt en op tafel 
gezet. Hans weet nu al dat het een lange en saaie avond wordt.

Pareto-principe
Om het probleem van Hans en Ingrid aan te pakken maken we gebruik 
van het zogenaamde Pareto-principe. Het principe is afkomstig van de 
gelijknamige Italiaanse econoom Vilfredo Pareto. In 1906 constateerde 
hij dat grofweg 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 
slechts 20% van de bevolking. Een klein deel van de bevolking was dus 
erg rijk. In de jaren erna is gebleken dat deze zogenaamde 80/20 regel 
ook toepasbaar is in andere situaties. Zo komt het in een organisatie 
bijvoorbeeld vaak voor dat 20% van de klanten voor 80% van de omzet 
zorgt. Natuurlijk is de 80/20 regel geen absolute wetmatigheid. Waar 
het om gaat is dat een beperkte groep de oorzaak is achter een groot deel 
van het volume. In de praktijk kan het dus ook gaan om bijvoorbeeld 
een 70/30 of 90/10 principe. Het voorbeeld op de volgende pagina laat 
zien dat de 80/20 regel ook toepasbaar kan zijn in de zorg.
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“Wat direct opvalt is het disproportionele capaciteitsbeslag van een 
relatief kleine groep patiënten. De 20% langste liggers verbruiken 80% 
van de beschikbare capaciteit in ligdagen. De bekende 80/20 regel  
(of Pareto’s principe) blijkt dus ook voor zorgprocessen te gelden”.
Bron: de Bruin et al. (2007) 7 

Als Hans en Ingrid de boodschappen van de maand mei analyseren 
blijkt de 80/20 regel van toepassing te zijn.

Na een lange avond bonnetjes uitspitten en gemopper, hebben Hans en 
Ingrid hun doel bereikt. De boodschappen van afgelopen maand staan 
overzichtelijk weergegeven in een mooie Excel-sheet (zie volgende pagina). 
In mei hebben Hans en Ingrid in totaal 50 verschillende producten gekocht 
bij de supermarkt. 20% van de artikelen blijkt verantwoordelijk te zijn voor 
73% van de totale uitgaven. In dit geval is er dus sprake van een 20-73 
regel. Hans en Ingrid weten nu precies waar ze het beste kunnen gaan 
beginnen met hun zoektocht naar mogelijke besparingen.

7  De Bruin AM, Nijman BC, Caljouw MF, Visser MC, Koole GM.  
De grootte van zorgeenheden: een logistieke benadering. Zorvisie 2007.
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 Top 20% boodschappen Hans en Ingrid (mei 2014)

Aantal Prijs Totaal
Gesneden volkoren brood 28 € 2,19 € 61,32
Gesneden kipfilet brood 28 € 2,09 € 58,52
Heineken Bier (krat) 4 € 11,19 € 44,76
BIO+ Gehakt 8 € 4,59 € 36,72
Chateau Migraine rode wijn 8 € 5,89 € 47,12
Campina halfvolle melk 1 liter 30 € 1,09 € 32,70
Kipfilets 400 gram 7 € 4,59 € 32,13
Maaslander kaas belegen 7 € 5,19 € 36,33
Douwe Egberts koffie 7 € 4,99 € 34,93
Appels Elstar (kilo) 12 € 1,99 € 23,88

€ 408,41

 Totaalbedrag in mei (50 verschillende producten)  € 559,26
 Totaalbedrag 20% meest ingekochte producten € 408,41
 
 Percentage van het totaal 73,0%
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Hieronder een voorbeeld van hoe het Pareto-principe kan helpen bij het 
verbeteren van processen in een zorgorganisatie. 

Lauwe soep
In een verzorgingstehuis in het westen van het land zijn er redelijk veel 
klachten over de maaltijden. Intern onderzoek onder de cliënten wijst uit 
dat de klachten betrekking hebben op de menucomponenten: vlees, 
desserts, toebehoren, groenten en soep. Na een grondige analyse van het 
keukenmanagement blijkt dat de meeste klachten toe te schrijven zijn aan 
één van de menucomponenten: de soep (22 van de 30 klachten gaan over 
lauwe soep). Het keukenmanagement besluit om de soep warmer te 
serveren. Door deze ingreep wordt het grootste deel van de klachten 
opgelost. Het aanpakken van 20% van de knelpunten (in dit geval de soep) 
lost 73% van de klachten op.

In de dagelijkse zorgpraktijk zijn er meer uitdagingen dan dat er tijd is. 
Wanneer je in de dagelijkse zorgpraktijk op zoek gaat naar verbeterin-
gen, probeer je dan ook zoveel mogelijk te richten op de belangrijkste 
verbetermogelijkheden. Zoals Pareto stelde: door je te focussen op het 
verbeteren van een gering aantal essentiële knelpunten, kan vaak het 
grootste deel van het totale probleem worden opgelost. Welke methode 
wordt er binnen uw organisatie gebruikt om de belangrijkste verbeter-
punten te achterhalen?





 

TOT SLOT

Elke dag beter
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Hans en Ingrid zitten samen op de bank met een goed glas wijn. Ze praten 
na over de afgelopen hectische maanden. “Gelukkig is de rust eindelijk 
teruggekeerd” mijmert Ingrid. “Inderdaad” bevestigt Hans. Stapje voor 
stapje hebben ze de afgelopen maanden kleine veranderingen doorge-
voerd. Ingrid heeft succesvol haar eetpatroon aangepast en het huishouden 
is nu beter georganiseerd. In haar enthousiasme begint Ingrid over een 
volgende verandering. “Volgens mij kan onze garage veel handiger worden 
ingericht!” merkt Ingrid op. “We hebben toch duidelijk afgesproken om te 
veranderen in kleine stapjes?!” antwoord Hans geïrriteerd. 

Goed, beter en best 
Ons leven verdient het om voortdurend verbeterd te worden. We hebben 
het hier niet over grote verandertrajecten, maar over kleine stapjes. Ook 
kleine, gerichte acties kunnen belangrijke blijvende verbeteringen tot gevolg 
hebben (Senge, 1992). 

Of het nu over uw werk of over uw privéleven gaat, het kan altijd (een 
beetje) beter. In voorgaande hoofdstukken zijn inzichten en handvatten 
gepresenteerd die u kunnen helpen bij het slimmer organiseren van de 
dagelijkse zorgpraktijk. U kunt deze hoofdstukken zien als belangrijke 
bagage voor in uw reiskoffer. De reiskoffer die u nodig heeft op uw ‘reis 
naar verbetering’. Hieronder wordt de belangrijkste reisbagage nog even 
kort toegelicht.

Een koffer vol inzichten en handvatten
Wij zijn van mening dat de cliënt altijd het vertrekpunt zou moeten 
vormen bij het ontwerpen en verbeteren van zorgprocessen. Wat zijn  
de voorkeuren en wensen van uw cliënt? Goede zorg is dus meer dan 
alleen de ‘dingen goed doen’. Het begint met de ‘juiste dingen doen’. 
Uiteraard zijn er grenzen aan de invloed die een cliënt heeft op het 
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zorgproces. Na het afstemmen van de voorkeuren en wensen kunnen we 
beginnen met de kunst van het slim organiseren.

Slim organiseren begint bij bewustwording en het stellen van de juiste 
vragen. Bent u zich ervan bewust dat er twee typen fluctuaties bestaan? 
Welke zorg is planbaar binnen uw organisatie en welke niet? In hoeverre 
zijn de zorgprocessen binnen uw organisatie voorspelbaar? Kunnen we 
voordelen behalen als we zorgactiviteiten op een grotere schaal organiseren?

Elke dag een kleine verandering en verbetering zou plezier moeten 
geven om door te gaan. Mocht u anderen gaan betrekken in een veran-
dertraject, weet dan dat er weerstand zal komen. Deze angst voor 
verandering wordt veroorzaakt door de amygdala in onze hersenen. 
Probeer het activeren van de amygdala te vermijden door te veranderen 
in kleine stappen. 

Een aspect van de Oosterse veranderkunde is in dit boek nog niet aan 
de orde geweest: fouten maken mag! Mits het natuurlijk niet tot gevaar-
lijke situaties leidt. Helaas wordt in veel zorgorganisaties fouten maken 
nog steeds gezien als iets waarvoor je je zou moet schamen. Echter, 
fouten (en soms zelfs tegenslagen) vormen een belangrijk onderdeel van 
een leerproces. Ergens serieus moeite voor doen en vervolgens een fout 
maken, moet niet gezien worden als falen, maar als een leermoment van 
iemand die op weg is naar verbetering. 

Onthoud: de weg ernaartoe is minstens zo belangrijk als de eind-
bestemming.

Wij wensen u een goede reis!

Dennis Moeke en Stephan Wouters
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VERDER LEZEN

Mocht u naar aanleiding van dit boek meer willen weten over zorg-
logistiek, dan kunnen wij u de volgende literatuur aanraden:

•	 	Koole,	Ger	en	Bekker,	René,	Methoden en modellen voor zorg logistiek. 
MG books, 2013. ISBN: 9789082017915.

•	 	Maurer,	Robert.	De kunst van Kaizen. Uitgeverij De Kern, 2007. 
ISBN: 9789032510688.

•	 	Masaaki,	Imai.	Kaizen.	Kluwer,	2002.	EAN:	9789014079851.

•	 	Verkooijen,	Lineke	en	Moeke,	Dennis.	Bedrijfsvoering voor Zorg  
en Welzijn: Juiste Zorg op het Juiste Moment. Noordhoff, 2013.  
ISBN: 9789001820572.

•	 	Verkooijen,	Lineke.	Van inspraak naar invloed (lectorale rede). 
Almere/Jutrijp: Health School Almere; april 2010.  
ISBN: 9789490872014. 
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Het Macaroni Dilemma verschaft inzicht in de basisingrediënten 
van het slim organiseren van zorg. Het boek laat zien dat het 
verbeteren van de dagelijkse zorgpraktijk leuk is en niet altijd 
ingewikkeld hoeft te zijn. Aan de hand van herkenbare voorbeelden 
maakt u kennis met de beginselen van zorglogistiek.  
Wij hopen dat het boek u inspireert en stof tot nadenken geeft. 
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