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Case TEKST MIRJAM HULSEBOS  

Organisaties schenken bij het verbeteren van hun processen vaak veel  
aandacht aan het in kaart brengen van het huidige proces en trekken  
vervolgens te weinig tijd uit om verbeteringen uit te werken. Ze gaan  
vaak af op hun eigen ervaringen en intuïtie. Het academisch ziekenhuis 
Maastricht (azM) zette in drie verschillende projecten een nieuwe techniek 
in om snel tot meer en betere verbetervoorstellen te komen door generieke 
oplossingsrichtingen toe te passen op specifieke problemen.

Academisch ziekenhuis Maastricht gebruikt nieuwe 
procesverbetertechniek

“ Intuïtie alleen is een  
slechte raadgever”

In traditionele procesverbeter
trajecten, zoals bijvoorbeeld Lean 
Six Sigma, is veel aandacht voor  
het modelleren en analyseren  

van processen, en wordt relatief weinig  
tijd gestoken in het bedenken van de  
bijbehorende procesverbetervoorstellen. 
Bovendien hebben de sessies om verbeter
ideeën te genereren vrijwel altijd de vorm 
van een brainstorm: een ongestructureerd 
proces waarbij meestal een paar personen 
in de groep dominant zijn en daardoor 
meer inspraak krijgen dan anderen.
Rob Vanwersch, programmacoördinator 
procesmanagement in het azM, zinde op 
een manier waarbij alle leden in een team 
even veel inspraak hebben. Een manier 
bovendien die niet alleen uitgaat van  
intuïtie en eigen ervaringen, maar die  
mensen outofthebox laat denken, zodat 
niet direct voor de hand liggende ideeën 
ook een kans krijgen. “Veel procesverbete
rideeën lijken op elkaar. Als je abstraheert 
van de details van procesverbeterideeën 
en één niveau hoger kijkt, dan ontdek je 
patronen en zie je dat veelvuldig dezelfde 
generieke oplossingsrichtingen worden 
toegepast. Ons idee was: als we een lijst 
maken van generieke oplossingsrichtin
gen en deze tegen bestaande knelpunten 
in processen aanhouden, dan komen we 
tot veel meer en betere ideeën dan via de 
traditionele brainstormmethode.”

RePro
Vanwersch werkt niet alleen in het azM, 
maar is ook onderzoeker in de Informa
tion Systems groep (Faculteit Industrial 
Engineering and Innovation Sciences) 
aan de Technische Universiteit Eind
hoven (TU/e). In die rol ontwikkelde hij 
in samenwerking met collega’s Pufahl, 
Vanderfeesten en Reijers een methode  
die hij RePro noemt. De RePro (Rethinking 
of Processes) techniek gaat ervan uit  
dat specifieke problemen van een bepaald 
proces vertaald kunnen worden naar 
generieke problemen waarvoor generieke 
oplossingsrichtingen beschikbaar zijn. 
Door verschillende generieke oplossing
srichtingen tegen een probleem aan te 
houden, kom je op een gestructureerde 
wijze tot veel en vaak ook verrassende 
verbeterideeën.
Om te komen tot een lijst van generieke 
oplossingsrichtingen, maakte hij handig 
gebruik van de BPR best practices voor 
administratieve processen, en de TRIZ 
innovatieprincipes die kunnen worden 
toegepast bij productinnovatie. “Zorg
processen hebben vaak een vrij grote 
administratieve component, vandaar 
dat ik eerst heb gekeken welke verbeter
principes er al bestaan voor admini
stratieve processen. Daarnaast spelen 
binnen zorgprocessen de inrichting van 
de fysieke layout en kostbare hulpmid

delen een belangrijke rol. Denk daarbij 
aan een patiënt die zichzelf verplaatst  
of verplaatst moet worden en de beschik
baarheid van medische apparatuur. Die 
aspecten kom je ook veel tegen in de 
industrie, vandaar dat ik heb gekeken hoe 
ze daar tot innovatie komen”, vertelt Van
wersch. Door deze twee sets van innova
tie en verbeterprincipes te combineren is 
hij gekomen tot 46 oplossingsrichtingen 
die relevant zijn voor zorgprocessen.

Bezetting OK verbeteren
Hij zette twee studenten op de eerste 
concrete case van het azM: het  
ver beteren van het perioperatieve  
proces op de OK voor dagbehandeling. 
Vanwersch: “De proceseigenaar wist dat  
het aantal nietoperatieve uren verlaagd 
kon worden, maar hij wist niet precies 
waar de vruchten hingen en hoe hij ze 
kon plukken. Hij stond open voor alle idee
en. Dat is natuurlijk een ideaal startpunt.”
De eerste studente bracht het huidige 
proces in kaart door mee te lopen op de 
afdeling en met medewerkers te spreken. 
Daarnaast werden de vele tijddata die 
beschikbaar waren geanalyseerd. “In de 
voorbereiding en op de OK worden veel 
tijdstippen vastgelegd. Dat was erg han
dige informatie, want door daar process 
mining op toe te passen zie je vanzelf al 
waar tijd verloren gaat”, zegt Vanwersch. 
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Door middel van gesprekken in focus
groepen werden vervolgens de knel en 
verbeterpunten benoemd. Het voornaam
ste verbeterpunt was de file die soms 
ontstond voor de sluis. Vanwersch legt 
uit: “Het chirurgisch dagcentrum van 
het azM telt vier OK’s. Alle patiënten 
gaan via één sluis naar de OK. In de sluis 
gebeuren drie handelingen: patiënten 
worden op een ander bed gelegd dat ook 
meegaat de OK op; er vindt een safety 
check plaats; en er is een overdracht van 
de dagcentrumverpleegkundige naar 
de OKmedewerkers. Al met al duurt 
dat proces enkele minuten. Dat is niet 
zo lang, maar als ’s ochtends alle OK’s 
tegelijkertijd open gaan, dan ontstaat 
er wel een wachtrij.” Een voor de hand 
liggende oplossing is dan natuurlijk: het 
uitbreiden van de capaciteit van de sluis. 
Maar de proceseigenaar voelde aan dat 
er wellicht andere mogelijkheden waren. 
De studente liet het team over die andere 
oplossingsrichtingen nadenken aan de 
hand van de 46 generieke oplossings
richtingen. 

Nominale  
groepstechniek
Bij het genereren van verbeterideeën 
maakt de RePromethode gebruik van  
de nominale groepstechniek, een  
gestructureerde overlegtechniek  
waarbij een belangrijke stap is dat  
iedereen eerst individueel in stilte  
verbeterideeën genereert, voordat  
deze in de groep worden besproken.  
In dit project waren zeven medewerkers 
van het chirurgisch dagcentrum betrok
ken, van medisch specialisten en ver
pleegkundigen tot iemand van de  
planning. Vanwersch: “We hebben hen  
allemaal de lijst met 46 oplossingsrich
tingen gegeven en gevraagd om bij 
iedere oplossingsrichting een idee op 
te schrijven. Oplossingsrichtingen zijn 
bijvoorbeeld ‘zelfservice’ of ‘het cross 
functioneel opleiden van ziekenhuis
medewerkers’. Nu lukt het niet altijd om 
bij iedere oplossingsrichting een concreet 
idee te bedenken, en dat is ook helemaal 

niet erg. Waar het om gaat is dat deze 
methode mensen prikkelt om outofthe
box te denken. Dat brengt je op andere 
ideeën dan wanneer je alleen maar op je 
intuïtie af gaat. Er is niets mis met intu
itie, maar die wordt vaak voornamelijk 
gevormd door je eigen ervaringen en is 
daardoor beperkt. De ReProtechniek geeft 
op een veel bredere manier inspiratie.” 
Het resultaat van deze sessie zijn 25 con
crete en toepasbare verbeterideeën. “Dat 
is veel”, weet Vanwersch. “Gebruikelijk 
haal je met een brainstormsessie rond de 
tien ideeën. Nu gaat het natuurlijk niet 
om de hoeveelheid, maar vooral om de 
kwaliteit. Het leuke van RePro is dat er 
ideeën tussen zitten die verrassend zijn, 
daar zou je niet maar zo op zijn gekomen 
als je simpelweg was gaan brainstormen.”
Het eerste verbeteridee dat het azM  
implementeerde was een verplaatsing 
van de safety check en overdracht naar  
de OK. Daardoor hoeven in de sluis 
patiënten alleen maar op een ander bed 
te worden gelegd, wat binnen een aantal 
seconden is gebeurd. “Soms is het zo 
simpel: verplaats een proces net eventjes 
een stap naar achter en de bottleneck is 
opgelost. Maar medewerkers kwamen 
voorheen niet op dat idee omdat ze vast 
zaten in hun eigen proces. Met RePro 
hebben we ze daar uit getrokken en 
ze gedwongen om met andere ogen te 
kijken.”De tweede studente toonde aan 
dat het azM een half uur per dag per OK 
wint aan nietoperatieve tijd. En dit al na 
enkele maanden na de implementatie. 
Monitoring laat zien dat er nog zeker een 
half uur per OK verbeterruimte is als de 
nieuwe werkwijze nog beter wordt nage
leefd. “Dat is de fase waar we nu in zitten. 
Door de tijdmetingen vaker te herhalen, 
geven we medewerkers feedback op het 
proces en laten we zien waar nog verdere 
ruimte voor verbetering zit. Dat werkt 
inspirerend”, zegt Vanwersch.

Volgorde werk  
veranderen
Gedreven door dit succes kon Vanwersch 
makkelijk een ander project bij het azM 
initiëren voor student Mirjam Peters, die 
betrokken was bij de doorontwikkeling 
van RePro en nu de master Operations 
Management & Logistics volgt aan de 
TU/e. Zij richtte zich op het ordertot

Mirjam Peters

Rob Vanwersch
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“Met de ReProtechniek genereren 
we anderhalf tot twee keer  

zoveel verbeterideeën”

WIE LAAT JE 
VERBETER IDEEËN 
BEDENKEN?
Bij procesverbetertrajecten wordt 
vrijwel altijd meteen geroepen:  
laat medewerkers hun eigen proces-
verbeterideeën aandragen. Dat is 
mooi, maar het is voor medewerkers 
binnen complexe processen in de 
regel niet eenvoudig om het gehele 
proces te overzien. Mirjam Peters 
heeft laten zien dat het een prima 
alternatief kan zijn om een student 
(of iemand anders met procesover-
zicht) met behulp van RePro een 
eerste aanzet te laten doen voor de 
verbeterideeën, mits medewerkers 
betrokken worden bij het finetunen 
van de verbeterideeën en de voor-
afgaande analysestappen. “Door 
het gebruik van de RePro-techniek 
met 46 oplossingsrichtingen heb je 
structuur in je methode. Je voorkomt 
daarmee dat je gedachten in een 
cirkeltje gaan. En je komt eigenlijk 
nooit op een dood spoor, want dan 
ga je gewoon verder met de volgen-
de oplossingsrichting. In situaties 
waar weinig tijd beschikbaar is om 
tot verbeterideeën te komen, werkt 
deze methode dus prima.”

inning proces. “Dat is een erg complex 
proces dat door allerlei wetswijzigingen 
ook voortdurend aan veranderingen 
onderhevig is geweest. Er zijn decentrale 
actoren, zoals medisch specialisten die 
registreren welke handelingen ze bij een 
patiënt hebben uitgevoerd, en er is een 
centrale administratieafdeling. Bijna  
niemand doorziet het hele traject,  
allemaal zien ze maar een stukje van het 
proces. Bovendien voeren verschillende 
mensen dezelfde taken op een andere 
manier uit. Er is weinig uniformiteit. 
Daardoor was het ook een hele klus om 
het proces in kaart te brengen.”
De tweede stap was om middels focus
groepen de verbeterpunten inzichtelijk 
te maken. Eén van de meest genoemde 
verbeterpunten was het grote aantal  
controles in het proces. Anders dan bij 
het verbetertraject voor de perioperatieve 
fase van de OK voor dagbehandeling was 
de volgende stap die Peters zette het 
benchmarken van het azM proces met 
drie andere ziekenhuizen. “Dat is een 
veelgebruikte procesverbetertechniek en 
daar kwamen ook wel nuttige ideeën uit 
naar voren. Maar doordat andere zieken
huizen soms een heel andere structuur 
in hun proces hadden, waren niet al 
die ideeën even goed toepasbaar in ons 
proces”, zegt ze. Omdat geen van de 
medewerkers het proces zo goed overzag 
als Peters en het ziekenhuis benieuwd 
was naar de blik van een externe, is 
besloten om geen gebruik te maken van 
de nominale groepstechniek. Peters heeft 
zelf de ReProtechniek toegepast om 
verbeterideeën te genereren. “Natuur
lijk had ik graag de mensen die hadden 

deelgenomen aan de focusgroepen laten 
meedenken, maar het was praktisch ge
zien onhaalbaar. Wat we daarvan hebben 
geleerd is dat het prima werkt om een ex
terne eens naar het proces te laten kijken, 
als je de medewerkers maar betrekt bij het 
finetunen van de ideeën en voorafgaande 
analysestappen .”
Een aantal van Peters’ bruikbare aanbeve
lingen hebben betrekking op het verplaat
sen van controles naar een ander moment. 
Ze noemt als voorbeeld de controle van 
de medische codeurs, die plaatsvindt na 
facturatie. “Het crediteren van een factuur 
kost veel tijd. Door een relatief eenvoudige 
wijziging als het naar voren halen van deze 
controle kan het azM veel tijd en kosten 
besparen.”

Zijn ideeën beter?
De methode is vervolgens ook nog toe
gepast op het staarproces, en ook daar 
zijn verbeteringen behaald. Ondanks alle 
successen geeft Vanwersch aan dat verder 
onderzoek wel nog noodzakelijk is. “We 
hebben in een labexperiment onder ruim 
150 studenten aangetoond dat je met 
gebruik van RePro anderhalf tot twee keer 
zoveel ideeën kunt genereren dan met de 
traditionele brainstormmethode. De vraag 
is nu: zijn die ideeën ook beter? Daarom 
zijn we nu gestart met een onderzoek naar 

de kwaliteit van die ideeën in termen van 
effectiviteit, haalbaarheid, originaliteit 
et cetera.” Ondertussen zet de TU/e de 
methode ook in buiten de zorg, onder meer 
bij een machinefabriek die apparatuur pro
duceert voor de veehouderij. “ Of dit straks 
ook dé nieuwe procesverbetermethode 
gaat worden, dat weet ik niet. Ik weet wel 
dat RePro mensen helpt om verder te kij
ken dan hun eigen ervaringen en intuïtie. 
Door deze outofthebox benadering heb
ben wij voor complexe processen, simpele 
maar verrassend effectieve oplossingen 
gevonden. En dat is toch wat je wilt?!”

Rob Vanwersch en Mirjam Peters gebruiken generieke oplossingsrichtingen om 
specifieke procesvraag
stukken op te lossen.
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