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Ondergetekende, Peelman Veerle, bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag 

worden geraadpleegd maar niet mag worden gefotokopieerd. 

Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de verhandeling worden vermeld. 
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ABSTRACT 
 

 

In het streven naar efficiëntie en kwaliteit tegen een zo laag mogelijke kost, is het 

belang van het dagziekenhuis in de gezondheidssector de laatste jaren enorm 

toegenomen. Tijdens de korte verblijfsduur moeten de verschillende componenten van 

het zorgproces goed op elkaar worden afgestemd. Een degelijke planning van de 

beschikbare capaciteiten ligt aan de basis van een vlotte doorstroming. Deze thesis 

poogt een inzicht te geven in de problemen waarmee een dagziekenhuis bij de planning 

van patiënten geconfronteerd wordt. Enerzijds wordt aan de hand van een 

literatuurstudie nagegaan welke factoren er aan de basis liggen van deze complexe 

planningsproblematiek en op welke manier men vraag naar en aanbod van 

dagbehandeling in een ziekenhuis beter op elkaar kan afstemmen. Anderzijds worden 

aan de hand van een gevallenstudie, de problemen betreffende de planning van 

patiënten op een specifiek dagziekenhuis in een algemeen ziekenhuis beschreven. 

Zowel conclusies uit interviews met directie, kaderpersoneel, hoofdverpleegkundigen en 

specialisten als analyses op de kwantitatieve gegevens van de dagbehandelingen over 

een periode van 6 maanden, maken deel uit van de studie naar de fundamentele 

knelpunten in de planning. De resultaten in de studie geven aan dat ongeplande 

opnames, het ontbreken aan afstemming tussen opname-uur en de starttijd van de 

ingreep, de afwezigheid van een duidelijk opnamebeleid op het dagziekenhuis en een 

gebrek aan communicatie tussen de verschillende betrokkenen aan de basis liggen van 

de planningsproblematiek. Wil men de planning van patiënten op het dagziekenhuis 

beter kunnen beheersen dan moeten de verschillende betrokkenen in eerste instantie 

aandacht geven aan deze aspecten. 
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ABSTRACT 
 

 

Reaching forward to efficiency and quality at the lowest possible cost, the one-day 

clinic has  gained a lot of importance in health care during the past few years. During 

the short stay, the different components of the care process need to be well adjusted to 

each other. A thorough planning of the available capacities is the keystone to a smooth 

flow. This thesis tries to investigate the difficulties to which the one-day clinic is faced 

during the planning process. First, a study of literature leads us to determine the factors 

which are basically influencing the complex planning issue and also how the demand 

and the supply of one-day treatment can be made fit. Secondly, an experimental study 

case is performed in a one-day clinic of a general hospital to describe the difficulties 

concerning the planning process. Both conclusions taken from interviews with 

management, head-nurse, staff and specialists, as well as quantitative analyses of data 

about one-day care from the 6 months lasting study are given in this work to find out the 

bottle-necks of the planning process. The results of this study show that unplanned 

admissions, the lack of match between admission-time and start of the surgery, the 

absence of a good admission policy in the one-day clinic and the lack of communication 

between the people involved in this process, are the most important problems 

encountered in the planning. For an improved control of the planning of a one-day 

treatment, anyone involved in the planning process has to pay attention to all these 

aspects.
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INLEIDING 

 

Gedurende het jongste decennium leidden nieuwe en duurdere technologieën, een 

verdere vergrijzing van de bevolking, de toenemende verwachtingen van de patiënt,… 

tot een sterke stijging van de uitgaven voor de gezondheidszorg.  

Besparingsmaatregelen vanuit de overheid waaronder het toewijzen van beperkte 

budgetten aan de ziekenhuizen, verplichtten deze laatste meer en meer tot het efficiënt 

aanwenden van de beperkte middelen (Vissers, Bertrand & de Vries, 2001). Bijgevolg 

deed de noodgedwongen verkorting van de ligduur in het ziekenhuis het belang van 

ambulante verzorging op het dagziekenhuis drastisch toenemen.  

De ziekenhuismanager staat nu voor de uitdaging om binnen deze korte tijdspanne 

kwalitatieve zorg aan te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs aan de mondige en 

veeleisende patiënt binnen de concurrerende markt van gezondheidszorginstellingen.  

Op deze manier stijgt de druk om factoren die van invloed zijn op de 

patiëntentevredenheid zo goed mogelijk te beheersen. Een vlotte doorstroming van de 

patiënt doorheen het netwerk van verschillende faciliteiten in het ziekenhuis is daarbij 

belangrijk (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). De nood aan een degelijke planning van 

de patiëntenstromen dringt zich op. Wil men aan planning doen dan moet men zich 

echter de vraag stellen :  

- welke gewenste situatie men in de toekomst nastreeft  

- waarmee en hoe men kan sturen om dit vooropgesteld doel te bereiken  

(Groot, 1991b).  

 

Deze thesis poogt een inzicht te geven in de bestaande knelpunten bij het plannen van 

patiënten op een chirurgisch dagziekenhuis. Aan de hand van wetenschappelijke 

literatuur en de analyse van een casestudie, gebaseerd op de methode volgens Yin 

(2003), trachten we aan te geven welke noden er binnen deze case bestaan om het 

planningsproces in zijn geheel te verbeteren. Het is geenszins de bedoeling om door 

middel van statistisch cijfermateriaal een pasklaar antwoord te bieden op de benodigde 

capaciteiten, optimale bezetting, verpleegkundige bestaffing,… van dit dagziekenhuis. 

De opzet van deze licentiaatsverhandeling is evenwel gericht op het verwerven van 

inzicht in de verschillende (f)actoren waarmee rekening moet worden gehouden, welke 
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rol deze spelen in de complexe planningsproblematiek bij de afstemming tussen vraag 

en aanbod en welke problemen zich kunnen voordoen bij het implementeren van 

beslissingen vanuit het beleid naar het operationele niveau.  

De structuur van de thesis is opgebouwd in 2 delen. Een eerste deel omvat de 

literatuurstudie. Daarin schetsen we in hoofdstuk 1 de probleemstelling waarin de 

succesfactoren van het dagziekenhuis worden weergegeven, evenals de moeilijkheden 

waarmee men kan geconfronteerd worden. In hoofdstuk 2 bestuderen we het begrip 

planning van naderbij. De verschillende niveaus waarop aan planning wordt gedaan, 

alsook de doelstellingen die men daarbij tracht te bereiken en de factoren waarmee men 

rekening moet houden, helpen ons een antwoord te vinden op de vraag wie het best als 

planner zou  fungeren. Hoofdstuk 3 behandelt het belang van capaciteitsmanagement in 

de organisatie rond het dagziekenhuis. Getracht wordt aan te geven hoe capaciteit, 

planning, doorstroming en tevredenheid aan elkaar gerelateerd zijn. Verder wordt 

nagegaan in welke mate patiëntenclassificatiesystemen relevant kunnen zijn voor een 

afdeling als het dagziekenhuis. Ook worden enkele mogelijke organisatievormen van 

dagbehandeling besproken. Ten slotte bekijken we hoe de specialist als component van 

de beschikbare capaciteit kan worden ingezet.  

In een tweede deel trachten we aan de hand van een casestudie de problematiek bij de 

planning van patiënten in een specifiek dagziekenhuis uit de praktijk te beschrijven. 

Hoofdstuk 4 situeert de casestudie waarbij de probleemstelling, het opzet en de 

doelstelling van het onderzoek nader worden besproken. In hoofdstuk 5 bekijken we de 

structuur en de activiteiten van het dagziekenhuis. Tevens bestuderen we het traject dat 

de patiënt, die in aanmerking komt voor een chirurgische dagbehandeling, doorloopt. 

Aan de hand van de ervaren problemen worden dan de onderzoeksvragen geformuleerd. 

Resultaten van interviews en analyses op de databank van het dagziekenhuis 

verduidelijken de planningsproblematiek. Vervolgens trachten we de bevindingen uit de 

literatuurstudie als referentiekader te gebruiken om na te denken over mogelijke 

oplossingen bij de planningsproblematiek. In hoofdstuk 6 geven we enkele 

aanbevelingen naar het beleid. Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk conclusies 

getrokken en concrete suggesties voor verder onderzoek gedaan.



 

1 

 

DEEL 1 : LITERATUURSTUDIE 

 

HOOFDSTUK 1 : PROBLEEMSTELLING 

 

Dagbehandeling kent de laatste jaren een sterke groei. Enerzijds is er een toenemende 

vraag naar zorg en de uitbreiding van de mogelijke behandelwijzen en medische 

technieken. Anderzijds werd deze ontwikkeling in de hand gewerkt door de wens van de 

patiënt voor een zo kort mogelijk verblijf in het ziekenhuis. Ook de verminderde 

capaciteit aan bedden door bezuinigingsmaatregelen en personeelstekort dragen bij in 

het groeiende succes van het dagziekenhuis (Go, 2002a). De eenheden voor 

dagbehandeling zijn op die manier een essentiële component geworden binnen de 

gezondheidssector. Ziekenhuizen die niet tijdig op deze zorgverandering kunnen 

inspelen, moeten overhaast op zoek naar nieuwe capaciteit voor hun dagziekenhuis, 

zonder dat men goed heeft kunnen nadenken over de mogelijke organisatorische 

gevolgen binnen de instelling.  

De moderne, effectieve en economische manier van werken vereist evenwel minstens 

hetzelfde niveau van kwalitatieve zorgverlening als de andere eenheden in het 

ziekenhuis (Margovsky, 2000). Patiënten toetsen de mate van kwaliteit af aan de 

vriendelijkheid van personeel en netheid van de kamers, maar ook aan ervaren 

wachttijden gedurende de verschillende fasen van het verblijf. Bovendien leiden lange 

wachttijden tot ontevredenheid. Verscheidene wetenschappelijke studies hebben 

aangetoond welke factoren er aan de basis kunnen liggen van lange wachttijden. Het 

dagelijks aantal patiënten, het aanbod van de verscheidene diensten, het aantal 

specialismen waarmee men werkt, zijn slechts enkele van deze factoren die het proces 

in de doorstroming van patiënten kunnen vertragen (Cayirli & Veral, 2003). Aan de 

basis van dit alles ligt een degelijke planning die de verschillende componenten met 

elkaar combineert en bovendien garant staat voor een optimale benutting van de 

capaciteiten. In de literatuurstudie gaan we na in welke mate een doeltreffende planning 

van de patiënten kan bijdragen tot een meer efficiënte werking, rekening houdend met 

de specifieke situatie op het chirurgisch dagziekenhuis.  
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HOOFDSTUK 2 : PLANNING, EEN COMPLEX PROBLEEM 

 

2.1. Planning, what’s in a name ?  

 

Volgens de Vries is planning ‘een activiteit die een bepaald resultaat beoogt dat in de 

toekomst plaatsvindt’ (de Vries, 1991, p.41). Opnameplanning wordt in de literatuur 

beschreven als ‘een proces van samenhangende beslissingen om patiënten op te nemen 

die van tevoren vastgelegd en geëvalueerd zijn met als uitgangspunt dat een in de 

toekomst gewenste situatie pas ontstaat als op een bepaalde manier actie ondernomen 

wordt’ (Groot, 1991b, p.62). We moeten dus vanuit de gegevens die voor ons bekend 

zijn de doelstellingen met betrekking tot de planning formuleren en nagaan hoe en 

waarmee we kunnen sturen om die gewenste doelstellingen in de toekomst te kunnen 

bereiken.  

 

De ziekenhuizen zijn de dag van vandaag genoodzaakt om zo efficiënt mogelijk te 

functioneren in een tijdperk van hoog oplopende kosten en beperkte budgetten (Vissers 

et al., 2001). Vanuit financieel oogpunt zijn er op die manier drie categorieën van 

patiënten in het ziekenhuis ontstaan, met name de poliklinische patiënten, de 

gehospitaliseerden en de patiënten voor het dagziekenhuis (Go, 2002a ; Panis et al., 

2004). De laatste jaren ontwikkelde zich een steeds groter wordende shift naar 

dagbehandeling en poliklinische zorg.  

Om als ziekenhuis te kunnen overleven binnen de concurrerende markt van 

gezondheidsvoorzieningen streeft men naar een maximale bezettingsgraad met een 

minimale verblijfsduur per patiënt, waarbij de klantgerichte service zeker niet uit het 

oog mag verloren gaan. Een adequate planning in de opname van de patiënten kan bij 

het nastreven van deze doelstellingen een oplossing bieden (Gemmel & Van Dierdonck, 

1999). Het planningsproces blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig te zijn. Het 

ziekenhuis is namelijk een netwerk van verschillende diensten met beperkte capaciteit, 

dat de patiënt doorloopt naargelang diens behoeften (Cohen et al., 1980, in Gemmel & 

Van Dierdonck, 1999). Enerzijds plannen we de patiëntenstroom door het maken van 

afspraken en opnamen, anderzijds heeft dit een reservering van de capaciteit tot gevolg 

(Vissers, 1991b). Wanneer een bepaalde capaciteit nu door de verschillende diensten 
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van het ziekenhuis wordt gebruikt, komt men tot complexe situaties die in de steeds 

groter wordende organisaties onoverzichtelijk dreigen te worden. Een goed 

planningssysteem lijkt  onontbeerlijk als sturend element. Toch stellen Gemmel & Van 

Dierdonck (1999) vast dat er weinig theoretische planningsmodellen succesvol 

geïmplementeerd worden in de praktijk, daar ze vaak te star zijn om aan de variatie van 

planningsvereisten in een specifiek opnamebeleid te voldoen. Ook Butler, Karwan en 

Sweigart (1992) stellen dat  ziekenhuisorganisaties meestal te complex zijn om 

geëvalueerd te worden door slechts één planningsmodel. Cayirli en Veral (2003) 

besluiten dat geen enkel planningssysteem goed functioneert in alle omstandigheden. 

Dit laat ons toe te mogen veronderstellen dat hét ideale planningsmodel nog niet bestaat 

en er wellicht ook nooit zal komen, weliswaar binnen de huidige diversiteit aan 

ziekenhuisstructuren. 

 

Binnen éénzelfde ziekenhuis kunnen we echter nagaan hoe we de vraag kunnen 

afstemmen op het aanbod. Men probeert zich hierbij te spiegelen aan de industriële 

sector waar men door middel van goederenstroombesturing de processen zodanig wil 

sturen dat de goederen stromen en niet stilliggen, met als doel de klant bevredigend te 

bedienen tegen een zo laag mogelijke kost (van de Wiel, 1993). Kortere doorlooptijden, 

betere kwaliteit, lagere kosten, tevredenheid van de klant worden ook in de 

gezondheidszorg als uitgangspunten gesteld. Men mag echter niet vergeten dat er een 

aantal belangrijke verschillen bestaan tussen de industrie en de gezondheidszorg. 

Variabiliteit in de zorg door de verschillen bij patiënten, het sterke klantencontact en de 

ontastbaarheid van de outcome zijn slechts enkele factoren in de ziekenhuiswereld die 

leiden tot onzekerheid. Galbraith (1973, in Gemmel & Bourgonjon, 2002) definieert 

onzekerheid als ‘het verschil tussen de hoeveelheid informatie die nodig is om een taak 

naar behoren uit te voeren en de hoeveelheid informatie die aanwezig is in de 

organisatie’. Wanneer men nu via opnameplanning deze onzekerheid deels kan 

wegnemen door de vraag te managen, kan men op die manier de benodigde capaciteit 

beter bepalen en beheersen. Hier wordt in hoofdstuk 3 verder op ingegaan.  
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Inhoudelijk start de planning van patiënten bij de vraag voor een opname en eindigt ze 

bij de uiteindelijke opname van de patiënt. Ook het verblijf en het ontslag vormen 

belangrijke elementen van de planning (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). Daarbij 

moet de planner rekening houden met verschillende doelstellingen waaronder capaciteit, 

verblijfsduur en service. Tevens moet hij trachten de soms tegenstrijdige belangen van 

de diverse actoren met elkaar te verzoenen in een werkbaar planningssysteem. 

Bovendien rijst de vraag wie er binnen de instelling als planner fungeert.  

 

De planning van patiënten kan geschieden volgens verschillende modellen, met name 

via centralisatie en decentralisatie (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Bij decentrale 

planning in het ziekenhuis zijn de artsen verantwoordelijk voor de planning, in die zin 

dat zij bepalen wanneer de patiënt wordt opgenomen. Meestal primeert hierbij vooral de 

optimale organisatie voor zichzelf als arts en niet zozeer de organisatie van het 

ziekenhuis in zijn geheel. Vaak geven zij de onvolledige planningen op het laatste 

moment door zodat het erg moeilijk wordt, voor bijvoorbeeld het hoofd van het 

operatiekwartier, hierin enige wijziging te kunnen aanbrengen om de beschikbare 

capaciteiten beter te kunnen benutten. Bij centrale planning wordt alles op één centraal 

punt  in het ziekenhuis gepland door een coördinator. Wanneer de arts een bed wil 

reserveren voor een patiënt, moet hij zich tot deze coördinator wenden. Er zijn zowel 

voor- als nadelen verbonden aan beide modellen, die het best kunnen begrepen worden 

vanuit het perspectief van de verschillende belanghebbenden in de organisatie. Eerst en 

vooral gaan we na op welke beleidsniveaus aan planning wordt gedaan en wat dit 

inhoudelijk betekent. 

 
 

2.2. Verschille nde niveaus van planning  

  

Planning is een proces van samenhangende beslissingen die onderverdeeld kunnen 

worden op basis van de termijn waarop de beslissing betrekking heeft (Groot, Kremer & 

Vissers, 1993). Zo zijn er een vijftal niveaus van beslissingen, die we kort even 

toepassen op de situatie van het dagziekenhuis, te weten : 

- Strategische planning : Hier bepaalt het bestuur en de directie welke richting 

men als ziekenhuis uit wil voor de komende twee tot vijf jaar en welke 
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categorieën van patiënten men wil aantrekken. Wanneer het ziekenhuis zich in 

de regio zou willen profileren als professioneel centrum voor dagbehandeling, 

zal het beleid bereid moeten zijn hierin te investeren.  

- Patiëntenstroom hoofdplanning : Dit situeert zich binnen de één tot twee jaar 

en is iets meer gedetailleerd dan het vorige niveau. Hier beslist men over de 

benodigde capaciteit per functie of per specialisatie, ook de ‘rough-cut capacity 

planning’ genoemd. Dit is afhankelijk van het jaarlijks aantal patiënten dat men 

wil behandelen tegen een bepaalde servicegraad (Adan & Vissers, 2002). Op 

basis van normen voor bezettingsgraden wordt de benodigde capaciteit 

vastgesteld. Zo kan men zich de vraag stellen wat de benodigde capaciteit is 

voor het chirurgisch dagziekenhuis in termen van een afzonderlijke OK-zaal, 

grootte van de wachtkamer,... 

- Capaciteitstoewijzing : Op dit niveau verdeelt men de beschikbare capaciteit 

over de specialismen en afdelingen over een termijn van enkele maanden tot één 

of twee jaar. Zowel volumetoewijzing, dit is de capaciteit die men krijgt op 

jaarbasis, als capaciteitstoewijzing in de tijd waarbij de toewijzing over het jaar 

nu berekend wordt per week, vallen onder dit niveau. Men kan bijvoorbeeld op 

basis van het aantal opnamen per bed en het aantal operaties in het 

dagziekenhuis per dag berekenen hoeveel bedden een specialisatie toegewezen 

krijgt in deze afdeling. 

- Capaciteitsroostering : Men legt hier het gebruik van de capaciteit vast in de 

tijd aan de hand van roosters voor enkele weken tot maanden. Zo kan men de 

bestaffing van het dagziekenhuis koppelen aan de verwachte patiëntenstroom per 

week, rekening houdend met vakantieperiodes, seizoenen en dergelijke. Men 

kan ook beslissen om een bepaald gedeelte van het dagziekenhuis te sluiten 

tijdens rustige perioden. 

- Operationele planning : Dit is de eigenlijke dagelijkse planning van patiënten. 

De methodes die men gebruikt, hangen af van de factoren die men hierbij in 

beschouwing neemt (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Voor het dagziekenhuis 

kan men op basis van ervaring of gemeten ligduur schatten hoe lang een patiënt 

voor een bepaalde ingreep een bed zal bezetten. Aan de hand daarvan kan men 

nagaan hoeveel patiënten het dagziekenhuis die dag kan opnemen. 
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Elk hoger niveau heeft betrekking op een langere termijn waarop de beslissing effect 

heeft en is bepalend voor de onderliggende niveaus. Omgekeerd moeten de beslissingen 

op een lager niveau passen binnen de grenzen van een hoger niveau. Binnen elk niveau 

probeert men ook zoveel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (Groot et 

al., 1993). Een goede coördinatie tussen de verschillende niveaus is nodig om het gevaar 

voor onderbezetting of pieken en dalen in de werkbelasting te vermijden. 

Suboptimalisatie van de beperkte capaciteit door een slecht georganiseerde 

dienstverlening leidt immers tot verlies. Het inbouwen van controlemechanismen onder 

de vorm van performantie-indicatoren maken het evalueren van beslissingen en van 

afwijkingen van vooropgestelde doelen mogelijk (Adan & Vissers, 2002). 

Wat we precies verstaan onder deze vooropgestelde doelen bespreken we in het 

volgende hoofdstuk. 

 

 

2.3. Doelstellingen m.b.t. de planning  

 

Om te weten wanneer we van een degelijke planning voor de opname van patiënten  

kunnen spreken, moeten we eerst en vooral de beoogde doelstellingen in kaart brengen. 

In de literatuur vinden we verschillende doelstellingen voor de opnameplanning terug 

(Groot, 1991b) : 

- een maximale bedbezetting  

- voldoende aantal bedden leeg houden voor spoedpatiënten 

- het aantal afzeggingen en herplanningen van eerder geplande  

patiënten minimaliseren (Sahney & Knappenberger, 1977, in 

Groot, 1991b) 

- het bevorderen en goed benutten van aanwezige dure  

capaciteiten 

- het reduceren van tijd dat een patiënt op een wachtlijst staat 

- het reduceren van tijd tussen opname en ontslag (Kusters, 1988, 

in Groot, 1991b) 
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- het realiseren van hoge en gelijkmatige capaciteitsbezetting van   

bedden, verplegend personeel en operatieafdeling (de Vries, 1984, 

in Groot, 1991b) 

   

 

Deze doelstellingen vat Groot (1991b) samen in drie trefwoorden met name service, 

bezettingsgraad en doorstroming. Hij beklemtoont dat men prioriteiten moet stellen 

tussen de soms conflicterende doelstellingen. Voor elk van de doelstellingen moet 

vervolgens een norm vastgelegd worden binnen het ziekenhuis die richtinggevend is 

voor de tevredenheid over het behaalde resultaat, berustend op het ‘satisfactiecriterium’ 

(Kusters, 1991). De doelstellingen van de opnameplanning zullen ook afhangen van het 

feit of het ziekenhuis met over- of onderbezetting te maken heeft. Wanneer een afdeling 

zoals het dagziekenhuis vaak te maken heeft met een overschreden aantal opnames in 

verhouding tot de capaciteit aan bedden, zal men proberen de dagelijkse variatie in het 

aantal patiënten te doen dalen, zodat de capaciteitsvereisten meer aansluiten op de 

vraag. Een onderbezetting zal daarentegen aanleiding geven tot initiatieven om het 

aantal opnames per dag te verhogen (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). Bij het plannen 

van patiëntenstromen moet men dan ook streven naar een evenwicht tussen vraag naar 

zorg (aanvraag tot opname van de patiënt) en het aanbod van zorg. Bovendien moet de 

organisatie dermate flexibel zijn dat ze kan inspelen op de onzekerheid van het 

patiëntenaanbod dat niet altijd even voorspelbaar of planbaar is (Durlinger, 1991b).  

 

Naast het aantal patiënten dat wordt opgenomen, hangt het opnameprofiel ook af van de 

mix van patiëntencategorieën. Zeker in het dagziekenhuis is er een grote variëteit aan 

specialismen. Het opnameprofiel kan geëvalueerd worden naar de bezettingsgraad van 

de capaciteiten of het gebruik van de beschikbare middelen door  deze verschillende 

categorieën. Een duidelijk inzicht in de patiëntenmix en hun behoeften is een 

belangrijke voorwaarde bij het managen van de patiëntenstroom (Adan & Vissers, 

2002). 
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2.4. Factoren waarmee men rekening moet houden bij de planning van patiënten 

 

Adan en Vissers (2002) stellen dat men zich voor de planning van patiënten vaak enkel 

op de capaciteit van het operatiekwartier baseert. Het operatiekwartier wordt in de 

meeste ziekenhuizen als belangrijkste capaciteit beschouwt, vanwege het 

personeelsintensieve karakter van de operaties en de inzet van dure apparatuur en 

middelen (Vissers, 1991b). Smith-Daniels et al. (1988) concluderen daarentegen in hun 

studie dat de bedcapaciteit meestal als enige planningsvariabele wordt gebruikt. 

Gemmel en Van Dierdonck (1999) vermelden dat men in de praktijk de OK-capaciteit 

niet zo frequent hanteert als de bedcapaciteit. Voor de chirurgische patiënten zou er een 

relatie moeten bestaan tussen het OK-programma en het opnameplan, zodat zowel de 

bedcapaciteit als de OK-capaciteit in de opnameplanning van patiënten mee worden 

betrokken. Wanneer het moment van de operatie gekend is, kunnen hieruit de 

verschillende middelen die nodig zijn tijdens het verblijf van de patiënt afgeleid 

worden. Deze middelen betreffen ondermeer anesthesie, verpleging, materiaal, maar 

ook gebruik van bedden en diensten.  

Wil men op korte termijn kunnen plannen, dan moet men rekening houden met de 

variabiliteit in de benodigde middelen voor een gedetailleerde planning en 

middelentoewijzing (Roth & Van Dierdonck, 1995). De soort ingreep en anesthesie 

geven ons reeds een eerste indicatie over de verblijfsduur van de patiënt in het 

ziekenhuis. Vervolgens kan men dan trachten te bepalen welke middelen de patiënt 

tijdens zijn verblijf nodig zal hebben. Op die manier komen we tot een tijdsgefaseerd 

overzicht van de ‘resources’ bij de behandeling van een bepaald soort patiënt (Gemmel, 

1995, in Gemmel & Bourgonjon, 2002).  

De laatste jaren is er een grotere mate van standaardisatie in het gebruik van de 

middelen. Deze standaardisatie sluit nauw aan bij de ontwikkeling van klinische paden. 

Binnen het chirurgisch dagziekenhuis is het gebruik van tijdsgefaseerde profielen een 

must om de patiënt op tijd kunnen ontslaan (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Een 

gedetailleerde bespreking van deze profielen zou ons echter binnen het bestek van deze 

thesis te ver leiden.  

In het licht van de standaardisering en het ontwikkelen van behandelingsplannen 

kunnen we bij de beslissing tot opname een aantal variabelen onderscheiden. In een 
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studie van Groot (1991b) stelt men vast dat het merendeel van de ziekenhuizen de 

factoren urgentie, verpleegkundige capaciteit, beddencapaciteit, OK-capaciteit en 

wachttijd van patiënten gebruiken bij de opnameplanning. We bespreken er een aantal 

kort in het kader van het dagziekenhuis .  

 

a. Urgentie  

Er is in de literatuur heel wat geschreven over het al of niet voorzien van capaciteit voor 

spoedpatiënten en om hoeveel capaciteit het dan moet gaan. In de studie van Groot 

(1991b) reserveren alle geobserveerde ziekenhuizen bedden voor spoedpatiënten. Het 

aantal wordt meestal bepaald op basis van ervaring. Men staat hier voor een dilemma. 

Enerzijds moet de doorstroming gegarandeerd blijven, zodat spoedpatiënten snel 

geholpen kunnen worden en de werkbelasting voor het personeel nagenoeg stabiel blijft. 

Anderzijds zou het teveel reserveren van capaciteit voor urgenties leiden tot 

onderbezetting, wat voor het ziekenhuis onaanvaardbare hoge kosten met zich mee 

brengt (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Een wachtlijst met onmiddellijk beschikbare 

patiënten zou een mogelijke oplossing kunnen bieden om deze vrijgehouden capaciteit 

op het laatste moment nog in te vullen (Roth & Van Dierdonck, 1995). Nu kunnen we 

ons de vraag stellen in welk mate het dagziekenhuis met deze problematiek te maken 

krijgt. Niettegenstaande het patiëntenbestand vooral bestaat uit geplande opnames, 

hebben de spoedingrepen op het operatiekwartier een belangrijke invloed op de 

doorstroming binnen het dagziekenhuis. Wanneer binnen de OK-planning geen tijd 

gereserveerd wordt voor urgenties, kunnen ze als dusdanig het ganse proces in de 

stroom van ambulante patiënten vertragen, ook al heeft het dagziekenhuis op zich 

weinig urgenties te verwerken. Dit stipuleert het belang van de functionering van het 

daghospitaal als volledig aparte unit binnen het ziekenhuis. 

 

b. Verpleegkundige capaciteit  

De verpleegkundige werkkrachten vormen de grootste operationele kost in de meeste 

ziekenhuizen. Het is dan ook begrijpelijk dat er zeer veel onderzoek wordt verricht naar 

de ontwikkeling van modellen voor de toewijzing van verpleegkundige personeel op de 

afdeling (Smith-Daniels et al., 1988). Werklastmeetsystemen kunnen bijdragen aan het 

inzicht in de personeelsbehoefte en zinvolle planningsinformatie bevatten (de Vries, 
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1991). Vaak calculeert men de werklast op de afdelingen echter nog niet mee in de 

opnameplanning (Groot, 1991b). Men weet immers vaak niet hoeveel werklast een 

patiënt op de afdeling precies met zich mee brengt.  

 

Het is de taak van het verpleegkundig management een evenwicht te creëren tussen de 

vraag naar en het aanbod van zorg. We zouden hierbij drie mogelijke werkwijzen 

kunnen bedenken. Enerzijds kan men  het aanbod van verpleegkundigen afstemmen op 

de vraag naar zorg door het aantal patiënten. Op een dagziekenhuis wisselt het aantal 

patiënten van dag tot dag, in tegenstelling tot de verpleegafdelingen waar we mogen 

veronderstellen dat het gemiddeld aantal patiënten per week ongeveer constant is, door 

de langere ligduur. Dit vereist een nauwkeurige analyse van het aantal en de soort 

patiënten per weekdag om een regelmatig wederkerend patroon te kunnen opsporen en 

het personeelsbestand hieraan aan te passen. Dit vraagt eveneens een enorme 

flexibiliteit in het werkschema van de verpleegkundigen, daar deze slechts op korte 

termijn weten wanneer ze de komende weken zullen worden ingeschakeld. Anderzijds 

kan men de vraag naar zorg proberen wijzigen, wanneer uit het wekelijkse 

opnamepatroon blijkt dat er een ongelijkmatige spreiding aan patiënten is over de dagen 

van de week heen. De hoofdverpleegkundigen van het operatiekwartier en het 

dagziekenhuis moeten dan wel invloed kunnen uitoefenen op het OK-programma en de 

opnameplanning. Een derde mogelijkheid bestaat erin een tussenoplossing te zoeken 

tussen de twee voorgaande methoden. Volgens de Vries (1991) kan actuele 

personeelsbezetting uitgedrukt worden in ‘actuele werkdruk’ met als definitie : 

 

 Actuele werkdruk =   actuele werklast per dagdeel            * 100 % 
    actueel beschikbaar personeel per dagdeel 
 

Doel van de planning is door trial en error de actuele werklast eerst op operationeel 

niveau te besturen en corrigerende maatregelen te nemen wanneer werklast en 

beschikbare personeel niet meer met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier kan men 

dan een ‘WL/PB-model’ (werklast/personeelsbehoeftemodel) ontwikkelen. Dit model 

kan dan als beslissingsondersteunend model dienen voor het planningsproces. Toch 

zouden we ook willen opmerken dat het vaak de niet doorgegeven opnames zijn en de 

onvoorziene omstandigheden die de werkdruk op een dagziekenhuis sterk doen 
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toenemen. Hier zou men zeker aandacht moeten besteden bij de ontwikkeling van een 

model voor de bestaffing op deze eenheid.    

 

c. bedcapaciteit 

Smith-Daniels et al. (1988) concluderen in hun studie over capaciteitsmanagement dat 

de meeste opnameplanningssystemen enkel rekening houden met bedcapaciteit, en niet 

met de andere capaciteiten van het ziekenhuis zoals hierboven vermeld. Dit leidt tot 

suboptimalisatie van de overige ziekenhuisdiensten. Wanneer men op basis van de 

bedcapaciteit wil plannen, moet men over waardevolle informatie van de beschikbare 

bedden beschikken. Dit kan alleen wanneer de planner de verwachte verblijfsduur  kent 

(Gemmel & Van Dierdonck, 1999). In een dagziekenhuis is dit op het eerste gezicht 

eenvoudig aangezien elke patiënt hier maximum één dag verblijft. Binnen de huidige 

patiëntenlogistiek kunnen echter twee tot drie patiënten voor dagchirurgie gebruik 

maken van hetzelfde bed gedurende die dag (Panis et al., 2004). Wil men dus de 

turnover per dag verhogen om zo de bedcapaciteit op te drijven en dus meer patiënten 

per dag te kunnen behandelen, dan moet de planner een zeer goed inzicht hebben in het 

aantal uren elke patiënt een bed zal bezetten. Wanneer men een patiënt wil opnemen om 

een ingreep te ondergaan, moet er immers voor hem een bed voorzien worden op de 

afdeling.  

 

Het spreekt voor zich dat het OK-programma niet los kan staan van de opnameplanning 

en de bedplanning (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Het vermoedelijke ontslaguur van 

een patiënt  wordt grotendeels bepaald door het uur waarop de ingreep door kan gaan op 

het operatiekwartier. Wanneer het management met de artsen afspraken maakt over de 

starttijden van de ingrepen voor het dagziekenhuis, kan men de ontslaguren 

manipuleren. Zo kan men een hoge bezettingsgraad combineren met een snellere turn-

over. Bovendien stellen Panis et al. (2004) in hun studie dat wanneer men bepaalde 

chirurgische ingrepen 3 uur vroeger zou starten, 25 % van de patiënten op een afdeling 

voor short-stay, ook in het dagziekenhuis kunnen worden behandeld. Dit zou de 

beschikbaarheid van de bedcapaciteit op de verpleegafdeling verhogen. 
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d. OK-capaciteit 

De operatiecapaciteit wordt uitgedrukt in operatietijd, die verder onderverdeeld kan 

worden in anesthesietijd, tijd van OK-verpleegkundigen, ingreeptijd en wisseltijden. Elk 

specialisme krijgt een bepaald aantal uren OK-tijd toegewezen waarbinnen de geplande 

ingrepen moeten worden afgewerkt, uitgaande van daadwerkelijke benutting en/of 

historische gegevens. Dit kan gebeuren op basis van ervaring, via de berekening door 

een computersysteem voor tijdsregistraties, of door een combinatie van beiden 

(Gemmel & Bourgonjon, 2002). Bij het berekenen van de tijden zouden we toch willen 

opmerken dat er zeer goede afspraken moeten gemaakt worden over de start- en 

eindtijden van een ingreep. Bovendien lijkt het ons ook belangrijk te kunnen weergeven 

welke oorzaken er aan de basis liggen van de wachttijden voor de chirurg tussen en 

tijdens de ingrepen. Enkel op die manier kan men tot een ‘eerlijke’ registratie van de 

operatietijden komen.  

 

Het eigenlijke plannen van electieve chirurgische patiënten gebeurt in twee stappen. 

Eerst plant men de ingrepen op een bepaalde dag. Vervolgens kent men een starttijd toe 

aan elke ingreep. Zowel in de eerste als in de tweede stap is, naar onze mening, de 

betrokkenheid van het dagziekenhuis een absolute must. Afhankelijk van de organisatie 

binnen het operatiekwartier kan het management met de specialisten afspreken dat er 

bepaalde dagen, OK-blokken, operatiezalen,… worden voorbehouden voor de ingrepen 

van het dagziekenhuis. Een andere mogelijkheid bestaat erin de specialisten vrij te laten 

in de planning van de ingrepen. Overleg met de verantwoordelijken van het OK, de 

ontwaakzaal, het dagziekenhuis en het beddenhuis zijn evenwel onontbeerlijk voor een 

optimale benutting van de beschikbare capaciteiten. De onderlinge afstemming tussen 

de verschillende diensten biedt immers een bredere garantie voor een vlotte 

doorstroming, minder wachttijden en meer kwaliteit (Roth & Van Dierdonck, 1995).  

Andere factoren zoals de wensen van de patiënt, wensen van de specialist, wensen van 

de eerstelijnszorg, streefdatum en beschikbaarheid van onderzoeks- en 

behandelafdelingen worden soms meegewogen in de opnamebeslissing van 

ziekenhuizen (Groot, 1991b).  
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2.5. Wie fungeert het best als planner ? 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verantwoordelijke persoon voor de opname van 

patiënten met zeer veel factoren moet rekening houden. In het merendeel van de 

ziekenhuizen wordt de beslissing tot opname voor niet acute patiënten genomen door de 

afdeling Opname. In een aantal gevallen gebeurt dit in samenspraak met de arts (Groot, 

1991b). De opnameplanning verwijst naar het aantal op te nemen patiënten van elk 

specialisme gedurende de verschillende dagen van de week. Vooraleer men een keuze 

maakt tussen de verschillende alternatieven van mogelijke planners, is het belangrijk te 

weten op welk niveau men wil plannen. Wat betreft het dagziekenhuis zou men per 

specialisme kunnen plannen of kan men de planning koppelen aan een centrale 

opnameplanning voor gans het ziekenhuis. Beide systemen hebben voor- en nadelen. 

Wanneer men plant per specialisme kan men meer rekening houden met de specifieke 

wensen en noden per specialisme daar men dichter bij het werkveld staat. Plant men 

opnamen voor gans het ziekenhuis, dan moet de planner rekening houden met de 

verschillende betrokkenen. Dit is zeer tijdsintensief, maar tevens overzichtelijker omdat 

alles vanuit één centraal punt wordt gestuurd. Tussenvormen waarbij men bijvoorbeeld 

per specialisme de opnames aanvraagt en het dagziekenhuis de aanvragen plant, zijn 

ook mogelijk. We merken evenwel op dat de planner steeds over voldoende informatie 

moet beschikken aangaande de vermoedelijke verblijfsduur, de benodigde faciliteiten, 

de sociale situatie en opvangmogelijkheden na ontslag uit het ziekenhuis. 

 

We hebben reeds eerder aangehaald dat de opnameplanning zou moeten gekoppeld 

worden aan het OK-programma. Gemmel & Van Dierdonck (1999) stellen in hun studie 

vast dat in 12 % van de bestudeerde ziekenhuizen zowel de opnameplanning als OK-

planning door één persoon worden gedaan. Hierbij vestigen de auteurs de aandacht op 

het wezenlijke verschil tussen het begrip ‘plannen’ waarbij men rekening houdt met de 

bezetting van het OK, verpleegkundige bestaffing en bedbezetting, en het louter  

‘noteren’ van de door de arts geplande ingrepen of opnames. Ook de planner van het 

dagziekenhuis zal rekening moeten houden met de drie componenten van het plannen. 

Vooraleer we een antwoord kunnen vinden op de vraag welke persoon of instantie nu 
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het best als planner voor het dagziekenhuis optreedt, zetten we de verschillende 

betrokkenen even op een rij. 

 

a. Management versus specialist of de specialist als manager ? 

Het ziekenhuis als professionele organisatie wordt geconfronteerd met twee uitersten, te 

weten de specialisten als professionele hulpverleners en het management (Lettink, 

1991b). Beiden verschillen dikwijls van mening wanneer het gaat over het verlenen van 

kwaliteit en de manier waarop dit moet gebeuren binnen de beperkte budgetten. De 

directie wenst een vlotte doorstroming van de patiënten, een hoge turnover, efficiënt 

gebruik van de middelen en tevreden patiënten. De artsen wensen continuïteit in het 

OK-programma, inspraak bij de OK-planning en een goede service van het 

dagziekenhuis (Gemmel, Parmentier & David, 2002).  

Meer en meer ontstaat de tendens om specialisten mee verantwoordelijkheid te laten 

dragen in de organisatie. Hun handelen is immers bepalend voor de planning van de 

activiteiten in het ziekenhuis. Wanneer een specialist besluit tot opname van een patiënt 

in het dagziekenhuis, heeft dit onmiddellijke gevolgen voor de organisatie op het 

uitvoerend niveau. De specialist genereert werk voor de anderen, maar is zich niet altijd 

bewust van de impact van zijn medische beslissingen op organisatorisch niveau. Hij wil 

zich als expert in zijn vakgebied verder kunnen ontwikkelen en bekijkt de opgelegde 

regels en planningsprocedures vaak als bedreigend voor zijn professionele autonomie. 

Vanuit het ziekenhuisbeleid moet er dus voldoende ruimte gelaten worden om de 

specialist in zijn professie al het mogelijke te laten doen in het contact met de patiënt 

(Vissers, 1991b). Tevens is het management verantwoordelijk voor een goede 

afstemming tussen de verschillende disciplines zodat de continuïteit en de daarmee 

gepaarde kwaliteit kan verzekerd worden.  

In de interesse voor de patiënt en zijn eigen ontwikkeling heeft de specialist nauwelijks 

aandacht voor de organisatie van het zorgproces (van de Wiel, 1993). Waar de specialist 

vroeger aangemoedigd werd om zoveel mogelijk prestaties te verrichten en er weinig 

nood was om efficiënt te werken, verschuift de specialist-georiënteerde planning naar 

een patiëntgeoriënteerde planning en zorgverlening (Durlinger, 1991b). Zo zal de arts 

die een patiënt wil laten opnemen in de dagziekenhuis zich moeten conformeren aan de 

planning, de protocollen en de mogelijkheden van deze afdeling. De zorg is hier niet 



 

15 

 

georiënteerd rond één specialisme zoals op de verpleegafdelingen, maar rond het korte 

zorgproces van de patiënt (Go, 2002). Deze korte tijdspanne in het dagziekenhuis vormt 

ons inziens een uitstekende gelegenheid om zich naar de patiënt toe te profileren als 

kwalitatieve zorgverstrekker, zowel voor de  organisatie als voor de behandelende arts. 

Management en professionals moeten samen tot goede afspraken komen over het 

vaststellen en toewijzen en van de capaciteit, de wijze van opname- en ontslagplanning 

en het bijsturen van het capaciteitsgebruik. Een goede samenwerking kan maar mits 

iedereen vanuit de directie dezelfde kansen krijgt en gerespecteerd wordt. 

 

b. De afdeling als planner 

Op de afdeling wenst men vooral zekerheid over het patiëntenaanbod en een 

gelijkmatige werkdruk. Zowel leegstand als piekbelastingen moet men voorkomen 

(Durlinger, 1991b ; Van Looy et al., 2003). De beperkte openingstijden van het 

dagziekenhuis vereisen dat men ambulante patiënten op tijd opereert zodat overuren 

worden vermeden. Bovendien zou het lang nuchter houden van patiënten, postoperatief 

nausea en braken in de hand werken waardoor de bedcapaciteit op de ontwaakzaal en 

het dagziekenhuis langer door eenzelfde patiënt wordt gebruikt en de doorstroming 

minder vlot verloopt (Vercruysse, 2005). Junger et al. (2001) stellen dat patiënten met 

lange préoperatieve wachttijden vaker worden overgebracht naar het beddenhuis omdat 

ze na de ingreep niet tegen het sluitingsuur van het daghospitaal naar huis kunnen. 

Lange wachttijden zorgen tevens voor ontevredenheid bij de patiënt en uit zich in 

veelvuldige en herhaaldelijke klachten ten opzichte van de verpleegkundigen. Wanneer 

het dagziekenhuis geen of weinig invloed heeft op de omvang van het patiëntenaanbod 

en de planning van de operaties, gaat er dagelijks veel tijd verloren aan het bedaren van 

de gemoederen van wachtende patiënten en het onderhandelen met het operatiekwartier. 

De verpleegkundigen fungeren in deze situatie als direct aanspreekpunt en als 

bemiddelaar tussen arts en patiënt. Dit leidt echter tot spanningen, verlies van capaciteit 

en een daling in kwaliteit van de aangeboden zorg. Het is daarom wenselijk dat de 

afdeling zo veel mogelijk zeggenschap heeft over de planning.  
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De ideale situatie lijkt ons wanneer de hoofdverpleegkundige of manager van het 

dagziekenhuis volledig de planning kan beheren voor de ambulante patiënten in 

samenspraak met de planner van het OK-gebeuren. Tevens volgen we de mening van 

Go (2002) die stelt dat er een werkgroep moet worden opgericht waarin de planners van 

het dagziekenhuis en het OK vertegenwoordigd zijn, alsmede een delegatie van enkele 

chirurgen en anesthesisten. Deze kunnen op regelmatige basis de problemen bij de 

werking van het dagziekenhuis bespreken. Ook hier is een wederzijds respect van ieders 

noden en belangen op zijn plaats, zonder machtsmisbruik of onderdrukking van de 

andere professionele partners in de werkgroep. Enkel op die manier kan men 

constructief tot afspraken komen en kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg 

aanbieden vanuit elk perspectief. 
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HOOFDSTUK 3 : CAPACITEITSMANAGEMENT 

 

Planning of het beslissen wanneer, wat en hoeveel te produceren, komt in vele gevallen 

neer op het ter beschikking stellen van capaciteit. Onder operationele planning verstaan 

we dus in grote mate capaciteitsplanning of capaciteitsmanagement (Van Dierdonck & 

Vereecke, 1994). In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre het managen van de capaciteit 

betrekking heeft op de organisatie rond het dagziekenhuis. 

 

3.1. Belang van capaciteitsmanagement in de ziekenhuissector 

 

Dienstverleningsorganisaties worden gekenmerkt door ontastbaarheid, simultaneïteit en 

heterogeniteit. Ontastbaarheid betekent dat men de overtollige capaciteit aan diensten 

niet kan opslaan in voorraden om ze later te gebruiken. Simultaneïteit vertaalt zich in 

een schommeling in de vraag, die een factor van onzekerheid vormt in de operationele 

planning. Ten slotte wordt de heterogeniteit bepaald door de specifieke behoeften van 

elke patiënt (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck, 2003). Capaciteitsmanagement 

omvat twee beslissingen :  

  - hoeveel capaciteit we beschikbaar moeten stellen en 

 - hoe we de bestaande capaciteit kunnen gebruiken 

 

Het belang van het bepalen van de benodigde capaciteit is zeer groot, aangezien er een 

duidelijke interactie bestaat tussen patiënt en capaciteit. Beschikt men over te weinig 

capaciteit, dan zal de patiënt moeten wachten. In deze sector kan men zich echter geen 

lange wachtlijsten veroorloven omwille van de mogelijke ernstige gevolgen voor de 

gezondheid (Jack & Powers, 2004). Bij een teveel aan capaciteit, geniet de patiënt meer 

comfort en rust, maar betekent dit wel een verlies voor de organisatie. Bovendien  geeft 

men dan onrechtstreeks de indruk van lagere kwaliteit te zijn.  

Door de rechtstreekse interactie met de patiënt mag men niet enkel kijken naar het 

aanbod, maar moet men zich ook concentreren op de vraag. Ook op het dagziekenhuis 

kunnen we het vraagpatroon analyseren en proberen te beïnvloeden. Hierbij is het 

belangrijk te weten wat de patiënt als klant in de organisatie wil. De graad van 

tevredenheid is immers afhankelijk van de ervaren wachttijd gedurende het verblijf in 
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het ziekenhuis. We moeten nagaan hoe we de service naar de patiënt toe kunnen 

verbeteren samen met een minimalisatie van de kostprijs. 

Bij de afstemming tussen vraag en aanbod kan men een keuze maken tussen twee 

mogelijkheden. Enerzijds kan men de vraag naar zorg managen, anderzijds het aanbod 

van de beschikbare capaciteiten.  

 

a. Managen van de zorgvraag 

Hierbij richt men zich meestal op het vermijden van dalen en pieken. Men probeert als 

dusdanig wijzigingen aan te brengen in het vraagpatroon of de timing van de vraag om 

ze op die manier beter te doen aansluiten bij het capaciteitsaanbod. Hieruit volgt dat de 

vraag homogener en stabieler moet gemaakt worden. Om dit te kunnen bereiken dient 

men het vraagpatroon eerst te analyseren. Meestal is de vraag samengesteld uit een 

toevalsvraag en een vraag die op basis van afspraken kan gestuurd worden (Van 

Dierdonck & Vereecke, 1994). Voor wat betreft een dagziekenhuis is het belangrijk te 

weten of het ziekenhuisbeleid deze toevalsvraag, met name urgenties en ongeplande 

ingrepen, al dan niet accepteert op deze unit.  De vraag op basis van afspraken kan men 

sturen via de opnameplanning, van waaruit dan verder het gebruik van het aantal en de 

soort van middelen per patiëntencategorie kan afgeleid worden. Wij menen dat enkel de 

geplande vraag naar opnames deel zou mogen uitmaken van het patiëntenbestand van 

een dagziekenhuis, daar dit ons de enige doeltreffende en meest haalbare manier lijkt 

voor een nauwgezette planning in deze afdeling.  

 

Verder moet men de factoren kennen die de vraag naar dagbehandeling beïnvloeden. Zo 

zal bijvoorbeeld de operatieve verwijdering van de wijsheidstanden bij adolescenten 

meestal meer voorkomen in de schoolvakanties, aangezien ze dan meer tijd hebben om 

te herstellen zonder de lessen te moeten missen. Ook de seizoensinvloeden moeten per 

specialisme jaarlijks onderzocht worden, daar een aantal chirurgische specialismen een 

dal kennen in de zomerperiode. Wanneer we vanuit de analyses een duidelijk zicht 

hebben op de verschillende beïnvloedende factoren, laat dit ons toe het vraagpatroon 

voor een dagziekenhuis zo goed mogelijk te voorspellen.  Bovendien stellen Gemmel en 

Bourgonjon (2002) dat wanneer piek- en dalperioden voorkomen in de geaggregeerde 



 

19 

 

vraag op ziekenhuisniveau, de bepaling van de benodigde capaciteit voor deze perioden 

afzonderlijk moet gebeuren. 

Toch zal er steeds een bepaalde mate van onzekerheid in de planning blijven bestaan. Er 

is immers een variabiliteit in de manier van werken tussen de verschillende specialisten 

en sommige patiënten vereisen ook meer tijd van hun arts dan anderen. 

Dienstverleningsorganisaties worden namelijk gekenmerkt door een hoge mate van 

klantencontact die een volledige identificatie van ‘het produkt’ op voorhand onmogelijk 

maakt (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). Bovendien bestaat er een dagelijkse variatie 

in de vraag naar electieve chirurgie in het ziekenhuis en zou het onmogelijk zijn te 

voorspellen welke dagen van de week pieken of dalen zullen ervaren (Litvak et al., 

2001, in Maenhout & Broekaert, 2003). Dit heeft tot gevolg dat wanneer men als 

dagziekenhuis geen eigen operatiezaal ter beschikking heeft, men onmogelijk tot een 

optimale werking binnen deze afdeling kan komen. De geplande activiteiten op het 

dagziekenhuis zullen dan steeds overschaduwd en beïnvloed worden door de 

patiëntenstroom vanuit het beddenhuis en de spoedafdeling. 

 

b. Managen van het aanbod 

Bij deze strategie probeert men zoveel mogelijk de beschikbare capaciteiten te laten 

aansluiten bij de vraag. Als eerste beschikbare capaciteit vermelden we het aanwezige 

arbeidspotentieel. Wanneer men in staat is de piekperiodes op voorhand in te schatten, 

kan men de vaste kern van medewerkers aanvullen met tijdelijk of parttime personeel. 

In de ziekenhuissector is er vaak een tekort aan verpleegkundigen, dat men probeert op 

te vangen met interims, jobstudenten, vliegende equipes van verpleegkundig en 

logistiek personeel. De vraag is in welke mate de continuïteit en de kwaliteit van zorg 

zo nog kan gegarandeerd worden. Men mag niet vergeten dat het daghospitaal een 

centrum vormt waar zeer veel verschillende specialismen samenkomen. Voor een vlotte 

doorstroming is het immers cruciaal dat de juiste informatie op het juiste moment 

beschikbaar is gedurende het zeer korte verblijf van de patiënt (Maljers, 2002).  

Ten tweede kunnen we overwegen om de patiënt en zijn familie of vrienden actief deel 

te laten nemen in het proces. Zo zou de patiënt bijvoorbeeld zelf naar het 

operatiekwartier kunnen wandelen en zich in de nazorg bij het aankleden laten bijstaan 
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door iemand uit zijn naaste omgeving. Dit bespaart tijd en werk voor het personeel van 

de afdeling.  

Ten derde zou men de beschikbare capaciteit kunnen delen in rustige periodes. Zo zou 

men een bepaald deel van de beschikbare ruimten in het ziekenhuis kunnen openstellen 

voor andere doeleinden, die dan een tijdelijk hun activiteiten kunnen uitbreiden (Van 

Dierdonck & Vereecke, 1994). 

 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er verschillende manieren bestaan in het beïnvloeden van 

de vraag en het aanpassen van het aanbod. Wanneer men de piekperiodes in de vraag 

voor ambulante opnames aanvaardt en het aanbod wil managen, moet men tijdelijk 

genoeg capaciteit aan middelen, ruimten en personeel voorzien om deze piekmomenten 

te overbruggen. Wanneer men weinig of geen mogelijkheden heeft voor deze flexibele 

veranderingen moeten de bestaande capaciteiten maximaal kunnen benut worden. Dit 

betekent dat de organisatie van het dagziekenhuis niet onderhevig mag zijn aan de 

noden van de andere diensten in het ziekenhuis. Dit zal echter leiden tot discussies en 

frustraties indien de verschillende eenheden gebruik moeten maken van dezelfde 

capaciteiten, zoals een operatiekwartier. 

Wil men de vraag aanpassen aan het aanbod dan moet de opnameplanner de macht, 

ervaring en communicatievaardigheden bezitten tegenover de specialisten om een piek 

in de geplande opnames te vermijden en ze te kunnen verplaatsen naar rustigere 

periodes (Schmenner, 1995, in Broekaert & Maenhout, 2003). Op die manier kan men 

via de opnameplanning voor het dagziekenhuis de vraag pro-actief managen en controle 

over de beschikbare capaciteit bewaren (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). Via dit 

management van de vraag kan men dan verder de patiëntenstroom doorheen het 

ziekenhuis leiden (Heineke, 1995, in Jack & Powers, 2004). 

  



 

21 

 

3.2. De relatie tussen capaciteit, planning, doorstroming en tevredenheid 

 

Het ziekenhuis is een netwerk van verschillende units met beperkte capaciteit waardoor 

de patiëntenstroom vloeit, naargelang diens behoeften (Cohen et al., 1980, in Gemmel 

& Van Dierdonck, 1999). De doorstroming is afhankelijk van het jaarlijks aantal 

patiënten en het serviceniveau dat men kan aanbieden binnen de huidige budgetten 

(Adan & Vissers, 2002). Belemmeringen in de doorstroming ontstaan vaak als gevolg 

van het niet beschikbaar zijn van faciliteiten (Gemmel & Bourgonjon, 2002). Voor de 

chirurgische patiënten op het dagziekenhuis vormt het operatiekwartier en de 

beschikbaarheid van de omringende faciliteiten, zoals een bed op de ontwaakzaal, vaak 

een knelpunt in de vlotte doorstroming. Wanneer een chirurgische patiënt gepland 

wordt, moet er dus capaciteit voor hem gereserveerd zijn. Chirurgische patiënten 

wensen immers zekerheid over de opnamedatum en een zo kort mogelijke ligduur in het 

ziekenhuis, met zo weinig mogelijk wachttijden tussen de verschillende fasen van het 

proces.  

 

Patiënten ervaren een opname in het dagziekenhuis overwegend als positief omdat het 

slechts een minimale verstoring van de dagelijkse gang van zaken teweegbrengt. Toch 

hebben ambulante patiënten vaak het gevoel niet goed te zijn ingepland voor 

dagchirurgie, omwille van de lange wachttijden (Otte, 1996). Deze wachttijden vormen 

één van de grootste bronnen van ontevredenheid en worden zelfs door de patiënt gelinkt 

aan de klinische competentie (Cayirli & Veral, 2003). Patiënten verwachten de dag van 

vandaag dat professionals zich ook aan de afspraken houden.  

Vanaf het moment dat de patiënt zich in het ziekenhuis bevindt, legt deze overigens 

beslag op de capaciteit. Wachten in het ziekenhuis vormt met andere woorden een 

verspilling van capaciteiten en moet dus zo veel mogelijk vermeden worden.  

Zodoende is het belangrijk om vast te stellen op basis van welke kwaliteitsparameters 

een dagbehandeling wordt afgerekend. Wachttijd, maar ook toegangstijd, postoperatieve 

complicaties, aantal herhaalbezoeken, duur van de ingreep en heropnames zijn 

mogelijke parameters voor het beoordelen van de kwaliteit, de servicegraad en de 

doelmatigheid van dagbehandeling (Maljers, 2002). Op basis daarvan moeten 

specialisten en het management in samenspraak met het dagziekenhuis, het 
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operatiekwartier en de opnameplanner normen vaststellen die aangeven wat men wil 

bereiken. Pas dan kan men procedures en richtlijnen opstellen over het gebruik van de 

capaciteiten bij de verdere uitwerking van een degelijk planningsbeleid. Deze richtlijnen 

moeten ondermeer aangeven : 

 

- in welke situaties eventuele urgente ingrepen worden toegelaten tot het 

dagziekenhuis 

- welke mogelijkheden er binnen het ziekenhuis kunnen aangeboden 

worden in het beschikbaar stellen van capaciteit voor de uitgestelde 

ingrepen, om het ontstaan van wachtlijsten te vermijden 

- welke procedure er moet gevolgd worden voor ingrepen waarvoor geen 

capaciteit gereserveerd werd op het dagziekenhuis, maar die wel gepland 

werden op het OK-programma 

 

Op die manier kan men optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteiten aan 

bedden, OK-zalen en bestaffing, rekening houdend met de vastgestelde 

standaardnormen voor kwalitatieve zorgverlening (Vissers et al., 2001). Het opstellen 

van een duidelijke procedure, in samenspraak met de verschillende betrokkenen, 

verhindert tevens dagelijkse discussies over het al of niet aanvaarden van ongeplande, 

niet dringende ingrepen op het dagziekenhuis. Meer nog, de aanwezigheid van deze 

procedure zou moeten resulteren in een uitsluitend planbare en beheersbare zorg. 

 

 

3.3. Relevantie van de analyse van patiëntenprofielen op een dagziekenhuis 

 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat men veel belang hecht aan het classificeren van 

patiënten in afzonderlijke categorieën. Door het analyseren van patiëntenprofielen 

worden de behoeften aan de vereiste middelen en de noodzakelijke ligduur duidelijk en 

kan men de verschillende patiëntenstromen in het ziekenhuis beter begrijpen. Een 

patiëntenstroom wordt dan immers bepaald aan de hand van zijn behoeften doorheen het 

traject (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). Zo kan men bedbezetting en het gebruik van 

de capaciteiten binnen de organisatie nauwkeuriger voorspellen. We stellen ons echter 
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de vraag in welke mate deze ontwikkeling van patiëntenclassificatiesystemen ook 

toepasbaar zou zijn binnen het dagziekenhuis. Cayirli en Veral (2003) stellen dat 

patiëntenclassificatie voor ambulanten kan gebruikt worden op het moment van het 

inplannen van deze patiënten en voor het bepalen van de tijden tussen de verschillende 

afspraken. Voor het dagziekenhuis zou men de patiëntenpopulatie eerst en vooral 

kunnen indelen in een chirurgische, pediatrische, interne en/of oncologische groep. 

Vaak werd deze indeling in de ziekenhuizen ook reeds bouwkundig gerealiseerd 

(Maljers, 2002). Verder zou men de patiënten kunnen indelen per specialisme en 

eventueel per soort van ingreep om op die manier vrij homogene patiëntengroepen te 

creëren. Dit zou de dagelijkse planning van patiënten kunnen vereenvoudigen, zeker 

wanneer men binnen de planningsdienst niet met medisch geschoolden werkt.  

 

Bij het indelen in patiëntengroepen op het chirurgisch dagziekenhuis zou men zich naast 

de aard van de operatieve ingreep, moeten baseren op de vermoedelijke ligduur. 

Gallivan, Utley, Treasure en Valencia (2002) stellen dat planningssystemen in 

dagziekenhuizen eenvoudiger te implementeren zijn dan in het beddenhuis, daar men op 

de verpleegafdelingen te kampen heeft met de variabele verblijfsduur. Toch varieert ook 

de ligduur op het dagziekenhuis naargelang de ingreep. Naar onze mening heeft deze  

een niet te miskennen waarde in de dagelijkse operationele planning van patiënten op 

het dagziekenhuis, wil men de turnover per dag hier aanzienlijk verhogen. De ligduur 

wordt bepaald door de nood aan capaciteit van : 

- de specialisten, namelijk de tijd die deze besteedt aan de patiënt  

- het operatiekwartier, te weten de gereserveerde OK-tijd, -ruimten en 

aanwezigheid van het juiste materiaal  

- de ontwaakzaal en de afdeling voor dagbehandeling, met name de 

bedcapaciteit en het beschikbare personeel  

 

Indien deze verschillende componenten niet aanwezig zijn op het juiste moment, leidt 

dit onvermijdelijk tot een blokkade in de doorstroming. Men mag dus enkel patiënten 

plannen wanneer men weet dat de benodigde middelen zo dicht mogelijk tegen het 

moment van opname aanwezig zullen zijn. Op beleidsmatig niveau moet men dan wel 

de juiste hoeveelheid capaciteit toewijzen tot de juiste dienst (Gemmel & Van 
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Dierdonck, 1999). Ook hier kan men zich laten inspireren door de resultaten van data-

analyses van de verschillende patiëntengroepen.  

 

 

3.4. Organisatievormen van dagbehandeling 

 

Bij de toewijzing van de middelen, moet men de capaciteiten niet alleen afstemmen op 

de vraag vanuit de verschillende patiëntengroepen, maar dient men ze ook onderling op 

elkaar af te stemmen (Gemmel & Van Dierdonck, 1999). De verschillende 

patiëntenstromen beïnvloeden elkaar, wanneer ze gebruik maken van 

gemeenschappelijke diensten zoals het operatiekwartier. Door deze afhankelijke relatie, 

ontstaat er een variatie in het patiëntenverloop over de dagen van de week, veroorzaakt 

door de manier waarop de middelen werden toegewezen. Concreet betekent dit dat 

wanneer men bijvoorbeeld binnen het operatiekwartier werkt met een 

blokreserveringssysteem, men zeer goed moet nadenken over de verdeling van de OK-

tijden per specialisme. Zeker in de situatie waar men niet beschikt over een eigen 

operatiezaal voor het dagziekenhuis, moet men erop letten dat men een constante 

verdeling van ambulante ingrepen over de dagen van de week kan verwezenlijken. Zo 

zou men pieken en dalen in de werkdruk kunnen verhinderen en vormt het 

operatiekwartier minder een knelpunt binnen de organisatie van het dagziekenhuis.  

Essentieel bij het gemeenschappelijk gebruik van één operatiekwartier is, dat alle 

opnamebeslissingen, zowel voor het beddenhuis als voor het daghospitaal, op één 

centraal punt worden genomen. Dit onder voorwaarde dat men hier beschikt over een 

inzicht in de huidige en de verwachte patiëntenstromen en welke capaciteiten deze in 

beslag nemen. Zo kan men pro-actief de vraag sturen door opnames uit te stellen en 

wachtlijsten te creëren, ontslagen te manipuleren of de capaciteit (tijdelijk) uit te 

breiden. Wachtlijsten in de gezondheidssector willen we echter zo veel mogelijk 

vermijden. Het manipuleren van ontslagen wil zeggen dat men de ligduur nog zou 

verkorten, wat in een dagziekenhuis bijna onmogelijk is, bovendien onethisch en de 

kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt in het gedrang zou brengen. Bij het 

tijdelijk uitbreiden van de capaciteit moet men er zich van bewust zijn dat meer 

capaciteit een nog grotere vraag induceert (Ridge, Jones, Nielsen, & Shahani, 1998). 
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Stel dat men wekelijks op een bepaalde dag meer capaciteit aan bedden en OK-tijd zou 

voorzien om aan de piekvraag van die weekdag te kunnen beantwoorden. De 

specialisten zullen dan meer geneigd zijn van deze extra capaciteit gebruik te maken in 

plaats van de ingrepen over de dagen van de week te spreiden. Zo lijkt het of men nog 

steeds tekort heeft aan bedcapaciteit, terwijl het dagziekenhuis op andere dagen van de 

week onderbezet blijft. 

 

We hebben reeds eerder aangehaald dat de toewijzing van de OK-tijd per specialisme de 

vraag naar opname in het chirurgisch dagziekenhuis bepaalt. Go (2000) stelt vast dat 

indien men niet beschikt over een apart operatiekwartier, men bij de planning van het 

operatieprogramma, de ingrepen van dagbehandelingpatiënten meestal als sluitpost van 

de meer complexe operaties van klinische patiënten gebruikt. Wanneer een klinische 

operatie dan meer tijd vergt dan voorzien, kan dit ten koste gaan van de patiënten op het 

dagziekenhuis, daar deze langer moeten wachten of zelfs een nieuwe afspraak moeten 

maken. Het daghospitaal op zich kan dus wel goed georganiseerd zijn, toch zal ze in 

deze situatie steeds afhankelijk blijven van de centrale operatieplanning. 

Beschikt men echter over eigen behandelingsfaciliteiten, zoals een ontwaakruimte en 

operatiezaal, dan kan de planning binnen de afdeling behouden blijven. De kleinere 

organisatie is overzichtelijker en maakt het mogelijk de eigen faciliteiten efficiënter te 

gebruiken en meer patiëntgericht te handelen, door een betere begeleiding en 

informatieverstrekking op medisch en praktisch gebied. De variatie in de ingrepen voor 

dagbehandeling per specialiteit is immers beperkt zodat er een grote mate van routine 

ontstaat, wat de doorstroming zeker ten goede komt. Cole en Hislop (1998) vermelden 

bovendien dat operaties voor dagchirurgie idealiter maximum 30 minuten operatietijd 

zouden mogen beslaan. Zij hebben op basis daarvan een gradatiesysteem ontwikkeld dat 

ingrepen met een OK-tijd langer dan 30 minuten, niet meer tot het dagziekenhuis 

toeliet. Deze manier van patiëntenselectie past echter niet binnen ons huidige 

financieringssysteem en lijkt ons enigszins overdreven. 

 

De investering in een daghospitaal met aparte behandelfaciliteiten vormt een nadeel. 

Daarnaast zal het management minder greep hebben op deze zelfstandige eenheid. 

Bovendien zullen de artsen minder controle hebben op de planning en zullen ze hun 



 

26 

 

werkschema meer moeten aanpassen in functie van de organisatie van het 

(dag)ziekenhuis. Het hoge kostenplaatje en de veranderde manier van werken kan 

volgens ons echter ruimschoots zijn rendement terugwinnen uit de verwachte hoge mate 

van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit.   

 

 

3.5. Beschikbaarheid van specialisten als bron van capaciteit 

 

We hebben reeds de relevantie voor de groepering van patiënten op het dagziekenhuis 

besproken. Vanuit de literatuur stelden we vast dat elke patiëntengroep een bepaalde 

capaciteit inneemt, waaronder ook de tijd dat een patiënt beslag legt op de tijd van een 

specialist (Vissers et al., 2001). Medisch specialisten vertegenwoordigen een 

belangrijke ‘bron’ in het ziekenhuis. De beschikbaarheid van de specialisten vormt vaak 

een knelpunt voor het efficiënt gebruik van de andere middelen in het ziekenhuis (de 

Kreuk, Winands & Vissers, 2004). Deze professionele groep draagt haar verworven 

autonomie hoog in het vaandel. Ze worden niet graag behandeld als een beschikbaar 

‘middel’ in de organisatie en bekijken regels, procedures en een vast stramien, zoals de 

opnameplanning, als een belemmering in de vrijheid van hun professioneel handelen.  

 

De medisch specialisten verdelen hun tijd ondermeer over de polikliniek, het 

operatiekwartier, visite lopen bij patiënten op de afdelingen,… Deze verschillende 

activiteiten moeten ingepland worden in een schema om de performantie van de 

gezamenlijke specialistenplanning te verbeteren. Zo kan men in het operatiekwartier een 

operatietijd per specialisme toewijzen, waarin de chirurg zijn operaties plant. Volgens 

Vissers et al. (2001) moeten de ingrepen die een zelfde reeks van middelen vereisen,  

gegroepeerd moeten worden, wil men zoveel mogelijk operaties van een specialisme 

binnen een korte tijd kunnen uitvoeren en de wisseltijden tot een minimum beperken. 

Binnen éénzelfde OK-blok kan men wel nog steeds een mix van patiëntengroepen 

opereren, zodat de service gegarandeerd blijft en de patiënt bijvoorbeeld geen twee 

weken moet wachten vooraleer een bepaald type operatie opnieuw aan bod komt in het 

operatieprogramma. De mix aan patiëntengroepen met hun verschillende operatietijden 

laat zelfs toe de capaciteit van een sessie maximaal te benutten. Vissers et al. (2001) 
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vermeldt ook duidelijk dat wanneer het dagziekenhuis niet beschikt over een aparte 

operatiezaal, deze patiënten eerst moeten worden gepland in het operatieprogramma om 

een ontslag op dezelfde dag toe te laten. Tevens menen wij dat wanneer men wel over  

deze aparte faciliteiten op het dagziekenhuis beschikt, men de nagenoeg homogene  

patiëntengroepen in opeenvolgende sessies kan opereren, om de wisseltijden te 

minimaliseren. Dit vereist echter wel de beschikbaarheid van voldoende operatie-

instrumenten.  

Ten slotte verschaft de mix aan gegroepeerde ingrepen, de arts nog steeds voldoende 

variëteit gedurende de werktijd op het operatiekwartier. De artsen hoeven hier dus niet 

te vrezen voor een lange monotone reeks van dezelfde ingrepen na elkaar. Zo zal 

bijvoorbeeld een kleine reeks kijkoperaties aan de knie kunnen afgewisseld worden met 

een reeks carpal-tunneloperaties. Voorwaarde is dan wel dat men in elke OK-sessie 

telkens een aantal ingrepen van hetzelfde type kan bijeenbrengen. 
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DEEL 2 : ANALYSE VAN EEN DAGZIEKENHUIS UIT DE PRAKTIJK 

 

HOOFDSTUK 4 : SITUERING CASESTUDY  

 

4.1. Voorstelling van de instelling 

 

De vzw Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares is een fusieziekenhuis met 

verscheidene campi te Sint-Niklaas, Beveren-Waas, Temse en Sint-Gillis-Waas.  

De geschiedenis van het ziekenhuis reikt tot in de 18e eeuw. Diverse fusieoperaties en 

inhuizingen gedurende de voorbije 13 jaar resulteerden in een totaal van 545 erkende 

bedden, verspreid over de verschillende campi. Per jaar worden er ongeveer 19.300 

opnamen en 32.500 dagziekenhuispatiënten (inclusief hemodialyse) verzorgd dankzij de 

medewerking van ongeveer 1400 personeelsleden, artsen en paramedici. Onze speciale 

aandacht gaat uit naar de grootste campus te Sint-Niklaas met 370 bedden. De inhuizing 

van een reeks acute bedden naar deze campus bracht een grote verandering in het 

opname- en capaciteitsbeleid met zich mee. Momenteel huizen er 130 artsen op deze 

campus met elk hun specifieke wensen en behoeften in het verlenen en uitbouwen van 

de medische zorg. Naast de diverse verpleegafdelingen met elk hun eigen afgebakende 

specialiteit, vormt het dagziekenhuis er dé smeltkroes van zowel inwendige als 

chirurgische specialiteiten. Kwalitatieve zorgverlening op maat  vereist dan ook een 

doeltreffende coördinatie van de verschillende patiëntenstromen binnen deze afdeling. 

Een zeer complexe aangelegenheid, zoals zal blijken uit de analyse van deze case.  

 

Het daghospitaal te Sint-Niklaas bestaat uit één oncologische en twee chirurgische 

afdelingen. De directie van het ziekenhuis heeft een projectgroep aangesteld met als 

doel de problemen op het chirurgisch dagziekenhuis te beschrijven, te analyseren en 

mogelijke oplossingen aan te reiken. De beslissingen van deze projectgroep kunnen op 

die manier zorgvuldig in de praktijk geïmplementeerd worden, rekening houdend met 

de diverse belanghebbenden in het planningsproces. Een voortdurend creatief inspelen 

op de behoeften van patiënten én medewerkers is dan ook aan de orde.  
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4.2. Probleemstelling  

 

De probleemstelling omvat het plannen van patiënten in het chirurgisch dagziekenhuis 

op de campus te Sint-Niklaas. Door de jaren heen is de afdeling er uitgebreid tot een 

capaciteit van 27 bedden, verspreid over twee verschillende verdiepingen. In het 

bestaande systeem hebben de artsen de volledige overhand in de planning. Zij bepalen 

zowel de dag en het uur van opname als de volgorde waarin de patiënt wordt 

geopereerd. In het ziekenhuis is er geen geautomatiseerd planningspakket voorhanden 

en overleg over de planning tussen de specialisten onderling ontbreekt volledig. Dit 

brengt met zich mee dat er een ongelijke spreiding van patiënten op het dagziekenhuis 

ontstaat, waardoor er op bepaalde dagen een overaanbod is en de wachttijden op het 

dagziekenhuis soms zeer hoog kunnen oplopen. Zowel patiënten, verpleegkundigen als 

specialisten zijn ontevreden over deze manier van werken.   

 

Vandaar dat men binnen het Departement Nursing heeft beslist tot het oprichten van een 

projectgroep om een beter inzicht te krijgen in deze complexe planningsproblematiek. 

De projectgroep bestaat uit 2 directieleden, 3 diensthoofden, de hoofdverpleegkundigen 

van het dagziekenhuis en het operatiekwartier en de hoofdverantwoordelijke voor de 

opnameplanning. Vanuit de verschillende perspectieven is men tot de volgende 

bevindingen gekomen:  

 

� Door het grote overaanbod van geplande ingrepen op bepaalde dagen 

worden ambulanten ook op de verpleegafdelingen opgenomen die 

niet vertrouwd zijn met de procedures voor dagchirurgie. 

� Er is geen centrale planning aanwezig waardoor oneigenlijke 

hospitalisaties moeilijk kunnen opgespoord worden. Dit heeft ook 

financiële implicaties. 

� Alle patiënten bestemd voor het dagziekenhuis moeten op voorhand 

telefonisch of schriftelijk worden doorgebeld naar deze afdeling. Dit 

brengt zeer veel administratief werk voor de verpleegkundigen met 

zich mee. Er is ook geen uitgewerkte procedure voorzien betreffende 
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de wijze en het tijdstip voor het verlenen van de noodzakelijke 

informatie. 

� Vaak geven de artsen ambulante patiënten, gepland in het 

operatieprogramma, niet door aan het dagziekenhuis zelf. 

Verpleegkundigen moeten dan zo snel mogelijk een bed proberen te 

vinden voor de onverwachte patiënt, wat extra werk en discussies met 

zich meebrengt op dagen van overbezetting.  

� Dagelijks overleggen de hoofdverpleegkundigen van het 

dagziekenhuis en het operatiekwartier met de opnameplanning op 

eigen initiatief, om de patiënten die niet door de artsen doorgegeven 

werden op te sporen en verrassingen voor de volgende dag te 

beperken. Dit is echter tijdsintensief en vergt discipline. 

� Ontbreken van OK-reglement, waardoor vaak op het laatste moment 

nog ingrepen worden doorgegeven. 

� De chirurgen bepalen volledig zelf de opnamedag, het opname-uur en 

het tijdstip en de volgorde van de operaties in functie van hun eigen 

behoeften, vrijwel zonder rekening te houden met bedbezetting van 

het dagziekenhuis en de ontwaakzaal, verpleegkundige bestaffing, 

wachttijden, doorstroming,…Dit maakt het de verschillende diensten 

zeer moeilijk om zich te organiseren. 

� Op één campus is het dagziekenhuis op twee verschillende locaties 

gevestigd met verschillende openingstijden. Door de onbekende 

volgorde van de operaties kan men zich moeilijk organiseren qua 

bestaffing en bedbezetting. 

� Ondanks het feit dat het dagziekenhuis op één locatie 14 uur dagelijks 

geopend  blijft, wordt er toch een aanzienlijk aantal overuren 

gepresteerd door de verpleegkundigen.   

� Het dagziekenhuis vormt geen aparte unit. Het heeft geen eigen 

operatiezaal of receptie. Dit belet een optimale doorstroming van de  

patiënten. 
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Uit de aangehaalde problemen blijkt dat er verschillende partijen betrokken zijn bij het 

planningsproces. De bovenhand in het nemen van beslissingen ligt echter volledig bij de 

specialisten ten nadele van de interne organisatie van de verschillende diensten.  

De projectgroep heeft dan ook als opdracht de belangen van de diverse partners met 

elkaar te verzoenen met het oog op het welzijn van de patiënt als gezamenlijke 

doelstelling. 

 

 

4.3. Onderzoeksopzet 

 

Op basis van onze literatuurstudie in deel 1 trachten we de oorzakelijke factoren en 

bepalende componenten van de complexe planningsproblematiek binnen dit 

dagziekenhuis in kaart te brengen.  De hierboven vermelde probleemgebieden geven de 

betrokkenheid aan van diverse partijen, met name de directie en het middenkader, de 

specialisten, het operatiekwartier, het dagziekenhuis, de opnamedienst en niet in het 

minst, de patiënt. Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, vormt communicatie 

tussen deze partijen een belangrijke rol in het optimaliseren van het doorstromings- en 

planningsproces. Op die manier trachten we in de casestudie te analyseren waar zich de 

knelpunten situeren in het traject dat de patiënten van het dagziekenhuis doorlopen. 

Bovendien stellen we ons ook de vraag in welke mate er rekening wordt gehouden met 

de capaciteit aan bedden op de verschillende locaties, de bestaffing, de OK-capaciteit, 

de volgorde van de ingrepen in functie van het dagziekenhuis, de tevredenheid van de 

patiënt, het personeel, de specialisten enz.  

Verder willen we nagaan in welke mate de beslissingen van de projectgroep kunnen 

worden afgestemd op de verschillende noden en belangen van de betrokkenen. Welke 

visies er binnen de organisatie bestaan over de planning en de organisatie van het 

dagziekenhuis en welke problemen men hierdoor kan ondervinden bij de implementatie 

van de genomen beslissingen in de praktijk. 
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4.4. Doelstelling  

 

Als uiteindelijke doelstelling willen we een duidelijk overzicht scheppen in de huidige 

problemen rond de werking van dit dagziekenhuis aan de hand van de resultaten uit de 

analyse van de case. Daar de artsen als initiators van de planning hierin een belangrijke 

rol spelen, bespreken we ook hun visies over de ervaren problemen, de in de toekomst 

gewenste situatie en de middelen die zij daarvoor nodig achten. Anderzijds proberen we 

aan de hand van enkele data-analyses de tekortkomingen in de bestaande planning van 

de patiënten aan te tonen. Op die manier proberen we een brug te slaan tussen het 

management en de artsen door aan te geven met welke problemen men aan beide kanten 

geconfronteerd wordt. Ten slotte willen we vanuit de literatuurstudie, de bevindingen 

uit de interviews, de vergaderingen met de projectgroep en de data-analyses, een aantal 

mogelijke aanbevelingen doen naar het ziekenhuismanagement in de uitwerking van een 

nieuw opnamebeleid.  

 

Met deze licentiaatsverhandeling zouden we willen bijdragen aan een optimale 

benutting van de capaciteiten aan bedden en personeel op de verschillende lokaties met 

betrekking tot het dagziekenhuis. Een hoge mate van efficiëntie in de organisatie en de 

tevredenheid van de verschillende betrokkenen behoren tot onze ultieme doelstelling. 
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HOOFDSTUK 5 : HET DAGZIEKENHUIS VAN NADERBIJ BEKEKEN 

 

5.1. Structuur en activiteiten van het dagziekenhuis  

 

Het dagziekenhuis in het A.Z. Maria Middelares te Sint-Niklaas is ontstaan vanuit de 

nood aan enkele bedden voor kortdurende behandelingen. Doorheen de jaren is het 

aantal dagbehandelingen sterk toegenomen zodat het dagziekenhuis een volwaardige 

afdeling werd binnen deze instelling. Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek 

waarmee het de dag van vandaag geconfronteerd wordt, vinden we het belangrijk de 

ligging en werking van deze afdeling te situeren ten aanzien van de overige diensten in 

het ziekenhuis. De lezer zal merken dat door de snelle evolutie van het dagziekenhuis en 

de dringende nood aan bedden deze afdeling zeer sterk versnipperd werd binnen de 

instelling. 

 

a. Architectonische opbouw 

Het chirurgisch dagziekenhuis binnen het A.Z. Maria Middelares te Sint-Niklaas heeft 

een capaciteit van 27 bedden, verspreid over 2 verschillende verdiepingen. Daarnaast 

heeft deze afdeling 10 bedden op de campus Sint-Anna te Beveren. Het dagziekenhuis 

op de campus te Temse valt niet binnen het domein van deze thesis, aangezien de 

organisatie hier volledig los staat van de andere campi en men werkt met eigen 

personeel van dit oorspronkelijke OCMW- ziekenhuis.  

Het chirurgisch dagziekenhuis te Sint-Niklaas beschikt over een afdeling (B0) op het 

gelijkvloers met 17 bedden. Tevens treft men hier ook het oncologisch dagziekenhuis 

aan met 10 bedden en 2 zetels. Dit functioneert sinds kort apart van het chirurgisch 

gedeelte, maar beiden delen wel nog steeds een aantal locaties zoals de wachtzaal, de 

verpleegposten, keuken, utilityruimten enz. Het oncologisch gedeelte wordt verder niet 

in deze thesis behandeld. We willen de lezer erop attent maken dat deze analyse van het 

dagziekenhuis dus enkel het chirurgisch gedeelte betreft.  

Naast de afdeling op het gelijkvloers bevindt zich een gedeelte van het dagziekenhuis 

op een tweede verdieping. Deze afdeling (J2) bestaat uit één grote zaal van 10 bedden. 

Hier beschikt men dus niet over afzonderlijke kamers.  
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Het dagziekenhuis heeft geen eigen OK-zaal ter beschikking. Het operatiekwartier met 

9 zalen bevindt zich op de eerste verdieping. De architectonische opbouw van het 

geheel wordt verduidelijkt in bijlage 1. 

  

b. Activiteiten binnen het dagziekenhuis 

Het dagziekenhuis is in de eerste plaats een eenheid waar patiënten voor maximum één 

dag worden opgenomen voor een diagnostische en/of therapeutische behandeling. Naast 

de operatieve behandelingen, vinden er ook de interne dagbehandelingen plaats. Tevens 

verzorgt deze afdeling ook de préoperatieve dienst voor de geplande patiënten van het 

dagziekenhuis en het beddenhuis. 

De twee afdelingen van het dagziekenhuis hebben verschillende openingstijden ; het 

gelijkvloers B0 is geopend van 07.00 uur tot 21.00 uur, terwijl de afdeling J2 geopend is 

van 07.00 uur tot 15.00 uur. De afdeling J2 is tevens gekoppeld aan de pijnkliniek met 

een 10-tal relaxzetels en een eigen OK-zaal, waar patiënten met chronische pijn worden 

behandeld. Tevens worden er in deze OK-zaal ook plastische ingrepen onder lokale 

anesthesie verricht via het dagziekenhuis.  

In totaal maken 28 chirurgen en 28 specialisten voor interne geneeskunde gebruik van 

het dagziekenhuis. De campus te Beveren is gedurende 2 dagen per week geopend. Hier 

worden slechts een beperkt aantal chirurgische en interne behandelingen uitgevoerd 

door enkele specialisten. 

 

Een personeelsbestand van 3 voltijdse en 15 deeltijdse gegradueerde verpleegkundigen 

en 2 logistiek medewerkers worden ingeschakeld voor alle activiteiten van het 

dagziekenhuis en dit op de verschillende locaties zowel in Sint-Niklaas als in Beveren.  
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5.2. Problematiek binnen het huidige traject 

 

Het grote aantal activiteiten en de verschillende lokaties met andere openingstijden 

vereisen een goede coördinatie, wil men de kwaliteit van de zorg kunnen waarborgen. 

Vooraleer we een overzicht schetsen van de ervaren problemen, beschrijven we het 

traject dat de patiënt doorloopt doorheen het ziekenhuis. De flowchart van het traject 

vindt men in bijlage 2.  

 

a. Traject van de patiënt 

De patiënt meldt zich aan op de consultatie van de specialist, op verwijzing van de 

huisarts of op eigen initiatief (1). Wanneer de specialist in overleg met de patiënt beslist 

tot een operatie met opname in het dagziekenhuis, plant hij de patiënt op een bepaalde 

datum in zijn toegewezen OK-tijd (2) en geeft de aanvraag tot opname telefonisch of 

schriftelijk door aan het dagziekenhuis, die deze noteert in de planning (3). De arts 

schrijft de preoperatieve onderzoeken voor die de patiënt bij de huisarts of op het 

dagziekenhuis een aantal dagen voor de opname dient te ondergaan (4). Vervolgens 

meldt de patiënt zich aan in het ziekenhuis op de afgesproken dag. Hij laat zich 

inschrijven aan de receptie (5) en gaat naar het dagziekenhuis. Daar krijgt hij een kamer 

toegewezen (6) en wacht tot de specialist hem laat oproepen voor de ingreep (7). Na de 

operatie verblijft de patiënt een tijd in de ontwaakzaal (8) en wordt hij nadien 

teruggebracht naar de kamer voor het postoperatief herstel (9). Naargelang de gewoonte 

van de specialist, komt deze na de operatie op visite bij de patiënt (10). Ten slotte 

verzorgt de verpleegkundige de nazorgprocedure (formulieren, informatie, controle 

verband,…) en ontslaat de patiënt uit het ziekenhuis volgens schriftelijk advies van de 

anesthesist (11). 

 

b. Ervaren problemen in het traject 

In elke stap van het traject gaan we na wat er fout loopt in de huidige situatie. We 

baseren ons hierbij op de resultaten van de interviews met enkele specialisten en de 

hoofdverpleegkundige van het dagziekenhuis (bijlage 3).   
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(1) Consult 

Bij de planning van patiënten gaan we ervan uit dat elke specialist de patiënt op 

voorhand onderzoekt op de consultatie. In bepaalde specialismen werkt men 

echter met doorverwijzingen, zodat de specialist de patiënt voor het eerst ziet in 

de operatiekamer. Dit belet het maken van goede afspraken tussen arts en 

patiënt. Zo zal de doorverwijzende arts iedere patiënt op hetzelfde uur laten 

opnemen, aangezien hij het OK-schema van zijn collega niet kent. Dit resulteert 

in lange wachttijden en een onaangenaam gevoel voor de patiënt voor wie de 

chirurg een volslagen vreemde is.  

 

(2) OK-tijd  

Het operatiekwartier werkt met een blokreserveringssysteem. Een blok van 

operatietijd wordt aan iedere chirurg toegewezen op één of meerdere dagen. De 

arts krijgt dus niet de gelegenheid om elke dag te opereren. Hij plant de ingrepen 

tot de OK-tijd is gevuld. De ingrepen voor het dagziekenhuis worden meestal 

ingepland naargelang er binnen de OK-tijd nog tijd rest voor een kleine ingreep. 

De arts plant dus enkel in functie van de eigen organisatie.  

 

(3) Aanvraag tot opname 

De arts geeft de ‘aanvraag tot opname’ door aan het dagziekenhuis. De 

(hoofd)verpleegkundige noteert de aanvraag. Wanneer het dagziekenhuis volzet 

blijkt, stelt hij een andere datum voor aan de arts. Wanneer deze niet akkoord is, 

geeft de arts de aanvraag door aan de opnameplanning en laat de patiënt 

eventueel een nacht opnemen. Op die manier creëert men oneigenlijke 

hospitalisaties voor ambulante patiënten, wat voor het ziekenhuis een financieel 

verlies betekent. Ofwel laat de arts de patiënt toch binnenkomen op de 

volgeboekte datum onder het mom ‘ik heb mijn plicht tot aanvraag gedaan’.  

Er worden geen registraties bijgehouden van de afgewezen opnamen, waardoor 

er dagelijks discussies tussen het dagziekenhuis en de specialisten ontstaan over 

het feit of een aanvraag wel of niet werd doorgegeven. Meestal resulteert deze 

discussie in een speurtocht naar een vrij bed binnen het ziekenhuis, enkele 

minuten voor de ingreep.  
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(4) Préoperatieve onderzoeken 

Er wordt aan de patiënt de mogelijkheid geboden om de préoperatieve 

onderzoeken bij de huisarts te laten uitvoeren. Op die manier behouden het 

ziekenhuis, de specialisten en de patiënt het contact met de huisarts. Toch blijken 

deze belangrijke onderzoeken vaak te ontbreken bij de opname op het 

dagziekenhuis. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van dit probleem : de 

patiënten vergeten de onderzoeken te ondergaan, de onderzoeken gaan verloren,  

enkele huisartsen blijken niet over de nodige apparatuur te beschikken of zijn 

met vakantie, de onderzoeken zijn nog niet beschikbaar of geprotocolleerd op 

het moment van opname. Er is dus momenteel zeer weinig controle over dit 

préoperatief traject. Het komt echter zelden voor dat een ingreep op het 

dagziekenhuis door de anesthesist afgelast wordt omwille van het ontbreken van 

deze onderzoeken.  

 

(5) Inschrijven 

Op piekmomenten moet men soms enige tijd wachten aan de centrale 

inschrijvingsbalie van het ziekenhuis. Dit heeft tot gevolg dat men op het 

operatiekwartier niet verder kan werken en moet wachten op de patiënt. 

 

(6) Beschikbaarheid van de kamer 

Elke dag melden zich patiënten op het dagziekenhuis aan, waarvoor geen 

aanvraag tot opname werd doorgegeven en er dus geen bed werd gereserveerd. 

Dit leidt wekelijks tot problemen en discussies met de specialisten wanneer de 

beddencapaciteit die dag is volgeboekt. Opdat de patiënt zelf zo weinig mogelijk 

hinder zou ondervinden van deze tekortkoming binnen de organisatie, proberen 

de verpleegkundigen van het dagziekenhuis via telefonisch contact met de 

centrale opnamedienst zo snel mogelijk een bed te vinden binnen het ziekenhuis. 

Soms is er echter geen bed op een verpleegeenheid beschikbaar, of ontbreekt de 

tijd om de opnamedienst te contacteren wanneer de patiënt reeds op het 

operatiekwartier wordt verwacht.  Deze ongeplande patiënt neemt dan het 

gereserveerde bed in van de patiënt die enkele uren later wordt verwacht, in de 

hoop dat er inmiddels een ander bed vrijkomt. 
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(7) Wachttijd tussen aankomst op de afdeling en uur van de ingreep 

De artsen bepalen tijdens het consult de dag van opname in samenspraak met de 

patiënt. Ook het uur van opname wordt op dat moment door de arts beslist.  

Enkele specialisten kunnen op voorhand het tijdstip van de ingreep vrij goed 

inschatten en stemmen het uur van opname in het dagziekenhuis hierop af. De 

meerderheid van de artsen plant de eigen OK-tijd gewoonweg vol en legt slechts 

48 uur op voorhand de volgorde van de ingrepen min of meer vast. Het uur van 

opname wordt dan niet afgestemd op het tijdstip van de ingreep, zodat de meeste 

patiënten op hetzelfde uur in het dagziekenhuis toekomen. Hierdoor ontstaan 

piekmomenten in de werkdruk, lange wachttijden en een lage turnover in de 

bedbezetting. 

 

(8) Verblijf op de ontwaakzaal 

Door het feit dat de ingrepen van het dagziekenhuis als sluitpost dienen tussen 

de langdurige, complexe ingrepen, is er een leegstand van de ontwaakzaal 

gedurende de ochtend. Naar de middag toe ontstaat er een piek door de 

samenkomst van de korte, kleine ingrepen van het dagziekenhuis en de grote 

ingrepen van de verblijvenden.  

 

(9) Postoperatief herstel 

Naarmate de patiënt langer moet wachten vóór de operatie, blijft hij langer 

nuchter en wordt hij in tussentijd vaak onrustiger of angstiger. In de 

literatuurstudie hebben we reeds vermeld dat dit postoperatief nausea en braken 

in de hand werkt. Hierdoor wordt het verblijf van de patiënt niet alleen 

onaangenaam, maar ook verlengd, met eventueel een opname in het beddenhuis 

tot gevolg. Bovendien verlaagt ook de turnover in de bedbezetting en presteert 

het personeel overuren door het uitgesteld ontslag van de patiënt, die pas laat in 

de namiddag werd geopereerd. 

 

(10) Postoperatieve controle door de arts 

Enkele specialisten controleren hun patiënten voor het ontslag. De 

psychologische factor is hierbij van groot belang ; patiënten horen graag de 
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bevestiging van hun arts dat alles goed verlopen is en wat er verder nog dient te 

gebeuren. Regelmatig zijn de specialisten echter niet beschikbaar voor controle 

op het moment dat de patiënt kan ontslagen worden. Dit resulteert in 

postoperatieve wachttijden en een lagere turnover in de bedbezetting. 

 

(11) Nazorgprocedure en ontslag 

De patiënt moet onder begeleiding het dagziekenhuis kunnen verlaten. Soms is 

deze hier niet op voorbereid en moet er op het laatste moment nog iemand 

gecontacteerd worden om de persoon op te halen. Doorgaans wordt hier echter  

gedurende het verblijf van de patiënt naar geïnformeerd, zodat de nodige 

maatregelen reeds op voorhand kunnen worden genomen.  

 

Doorheen de verschillende fasen van het traject, wordt men geconfronteerd met een 

aantal problemen. In het streven naar een betere service, een hogere bezettingsgraad en 

een vlotte doorstroming, stellen we ons de volgende vragen vanuit het standpunt van de 

verschillende betrokkenen : 

 

* Ten aanzien van het dagziekenhuis : 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle patiënten van het dagziekenhuis, 

die in het operatieprogramma zijn gepland, een aanvraag tot opname wordt 

verricht ?   

� Op die manier komt men niet voor verrassingen te staan op de 

dag zelf en kunnen de capaciteiten aan bedden en personeel op 

voorhand worden toegewezen 

 

- Hoe kunnen we de préoperatieve wachttijden verminderen ?  

� Wanneer de wachttijden afnemen, verhoogt de turnover in de 

bedbezetting, kan men dus meer patiënten per dag behandelen en 

voorkomt men het ontstaan van wachtlijsten. Dit zal de 

patiëntentevredenheid doen toenemen en op die manier het 

personeel meer voldoening geven in het werk. 
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- Hoe kunnen we pieken en dalen in de werkdruk op het dagziekenhuis en de 

omringende diensten vermijden ? 

� Indien er een gelijkmatige spreiding van de activiteiten per dag 

en per week zou zijn, kan het personeel zich meer concentreren 

op de begeleiding en het informeren van de patiënt. Bovendien 

worden er minder zaken over het hoofd gezien, zoals het 

ontbreken van de préoperatieve onderzoeken en vermijdt men 

patiënten te vroeg uit het dagziekenhuis te ontslagen. 

 

* Ten aanzien van de specialisten : 

- Hoe kunnen we de specialisten garanderen de dagelijkse activiteit optimaal uit 

te voeren, met een minimum aan overeengekomen procedures en richtlijnen. 

� Wil men een nauwere samenwerking met de specialisten, dan 

kan men enkel in onderling akkoord, nieuwe richtlijnen en 

procedures laten gelden.  

 

* Ten aanzien van het beleid : 

- Hoe kan men het dagziekenhuis maximaal laten renderen tegen een minimale 

kost en tegelijk de oneigenlijke hospitalisaties vermijden ? 

� Indien men meer patiënten per jaar kan laten behandelen in het 

dagziekenhuis, zal het aantal oneigenlijke hospitalisaties van 

ambulante patiënten automatisch dalen.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat deze problemen betrekking hebben op enerzijds de 

wijze van het plannen van patiënten en anderzijds het gebruik van de beschikbare 

capaciteiten. Vanuit deze benadering trachten we in wat volgt mogelijke oplossingen te 

bedenken. We baseren ons hierbij op de kwantitatieve gegevens van 3044 geregistreerde 

patiënten van het dagziekenhuis (B0) van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004. In 

deze periode zitten zowel korte schoolvakanties vervat evenals ‘normale werkweken’ en 

enkele feestdagen. Bovendien is de periode niet te lang wat een vrij vlotte verwerking 

van de gegevens mogelijk maakt. Daarnaast hebben we 7 specialisten geïnterviewd aan 

de hand van de vragenlijst in bijlage 3. Tevens baseren we ons bij de uiteenzetting van 
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de problematiek op de besprekingen tijdens de vergaderingen van de projectgroep. Dit 

lijkt ons voldoende geschikt om enige vaststellingen te doen voor de specifieke situatie 

van dit chirurgisch dagziekenhuis.  

 

 

5.3. Beheersen van de planning 

 

Vanuit onze literatuurstudie kunnen we besluiten dat wanneer men kan spreken over  

planning, men op voorhand moet weten welke patiënten wanneer worden opgenomen. 

Van de 3044 geregisteerde patiënten blijken er 702 of dus 23.06% niet gepland te zijn 

op het dagziekenhuis, maar meestal wel in het operatieprogramma van de specialist. 

Dagelijks melden zich patiënten aan op het dagziekenhuis die geconfronteerd worden 

met het feit dat ze er eigenlijk niet verwacht werden. Dit schaadt onvermijdelijk de 

reputatie van de instelling. De specialist heeft dus een afspraak gemaakt met de patiënt, 

maar geeft deze niet door aan het dagziekenhuis. Vanuit de interviews met de artsen 

gaan we na wat de oorzaak kan zijn bij het falen in de doorspeling van deze gegevens.  

 

a. Aanvraag tot opname in het dagziekenhuis  

Binnen het huidige systeem bestaan weinig of geen richtlijnen in het doorgeven van de 

opnamegegevens van patiënten voor dagbehandeling. De artsen of hun medewerkers 

delen de aanvraag tot opname schriftelijk of telefonisch mee aan de afdeling.  

Schriftelijke aanvragen hebben het voordeel dat men ze kan bewijzen. Daar de artsen op 

verschillende campi van het ziekenhuis werkzaam zijn, blijven de schriftelijke 

aanvragen er echter soms een paar dagen liggen vooraleer ze uiteindelijk het 

dagziekenhuis op de hoofdcampus bereiken. Er resteert dan geen tijd meer om nog te 

onderhandelen over de datum of het uur van opname. Soms bereiken de schriftelijke 

aanvragen hun bestemming pas na opname van de patiënt. 

De telefonische aanvragen hebben als voordeel dat men door dit persoonlijk contact kan 

onderhandelen over het tijdstip van de opname en eventuele aandachtspunten kan 

uitleggen. De arts en de patiënt krijgen tevens onmiddellijk feedback over de 

mogelijkheid tot opname. Telkens een patiënt echter op de consultatie van de specialist 

in aanmerking komt voor een ingreep op het dagziekenhuis, wordt er met hen 
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telefonisch contact opgenomen. Dit zorgt voor een grote overlast op het dagziekenhuis, 

waar in de huidige situatie permanent een verpleegkundige aan de balie moet 

beschikbaar zijn om de oproepen te beantwoorden. 

Eén chirurg laat de patiënt zelf een bed reserveren op het dagziekenhuis. De patiënt 

vormt zich op die manier reeds een beeld van de afdeling en kan bijkomende informatie 

vragen aan de verpleegkundigen. Dit komt het psychologisch aspect van het 

ziekenhuisverblijf ten goede. Tijdens de consultatie bij de specialist moeten de patiënten 

echter heel wat medische en praktische informatie verwerken, waardoor ze naderhand 

vaak vergeten een bed te reserveren op het dagziekenhuis.    

 

Binnen het huidige opnamesysteem bestaan er dus geen vaste afspraken voor de 

patiënten van het dagziekenhuis. Elke arts geeft de opnames door op de wijze die hem 

de meest praktische lijkt. Door dit gebrek aan controle ontstaan vele discussies over het 

feit of de onverwachte patiënt al of niet gepland werd op het dagziekenhuis. Elke 

betrokken partij schuift de verantwoordelijkheid af op de andere. Op het moment zelf  

zoekt men dan zo snel mogelijk een oplossing voor de patiënt. De oorzaak van het 

probleem blijft echter onopgelost, waardoor hetzelfde fenomeen zich telkens blijft 

herhalen en de kwaliteit van de interne organisatie er niet op verbetert. 

 

b. Analyse van de ongeplande opnames  

Ongeplande opnames in het dagziekenhuis bestaan enerzijds uit ingrepen die niet 

werden doorgegeven door de specialist en anderzijds uit kleine urgente ingrepen, 

doorverwezen via de spoedafdeling, die dezelfde dag naar huis kunnen. Er wordt echter 

niet geregistreerd welke ingrepen ‘urgent’ zijn en welke niet. Toch kan men uit de 

interviews met de specialisten afleiden dat het aantal urgente ingrepen via het 

dagziekenhuis zeer gering is.   

 

Wanneer we de samenstelling van de ongeplande opnames nader gaan bekijken in  

tabel 1, komen we tot de vaststelling dat de frequentie van het aantal ongeplande 

opnames per specialisme het hoogst is in de plastische chirurgie (45,7 %), de interne 

geneeskunde (16,0 %) en de orthopedie (14,0 %). De plastisch chirurg laat de opname 

regelen door de patiënt zelf, de internisten bellen de aanvragen door naar het 
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dagziekenhuis en de orthopedisten maken zowel gebruik van de schriftelijke als van de 

telefonische aanvragen. Geen enkele manier lijkt in de huidige situatie doeltreffend te 

zijn.  

 

Deze ongeplande ingrepen kunnen verder ingedeeld worden naar de anesthesievorm, die 

een indicatie vormt voor de gemiddelde verblijfsduur (tabel 1).  

De gemiddelde verblijfsduur bij de verschillende anesthesievormen van de ongeplande 

ingrepen bedraagt voor een ingreep onder lokale anesthesie 2 uur 17 minuten, onder 

sedatie 4 uur 23 minuten en onder intraveneuze en plexusanesthesie 6 uur 46 minuten. 

De langste verblijfsduur vinden we terug bij de ingrepen onder algemene narcose met 

een gemiddelde van 7 uur 59 minuten en bij de ingrepen met een epidurale of rachi-

anesthesie met 10 uur 21 minuten. Ten slotte rest er een patiëntengroep waarvan de 

anesthesievorm niet bekend is of die deel uitmaken van de dagbehandelingen voor 

interne geneeskunde. De gemiddelde verblijfsduur van deze ongeplande patiënten is 2 

uur 45 minuten. Bij de ongeplande ingrepen bevinden zich ook enkele opnames die 

gestart worden op het dagziekenhuis en later op de dag overgebracht worden naar het 

beddenhuis. De gemiddelde verblijfsduur van deze opnames op het dagziekenhuis is 

niet gekend. 

 

Brengt men nu de gemiddelde verblijfsduur van de ongeplande ingrepen op het 

dagziekenhuis in verband met de resultaten uit tabel 1, dan stelt men niet alleen vast dat 

de groep orthopedie deel uitmaakt van de specialismen met het grootste aantal 

ongeplande ingrepen. De meeste ingrepen worden hier tevens uitgevoerd onder 

algemene narcose, de anesthesievorm die, op één na, de langste verblijfsduur kent.  

Wanneer men de anaesthesievorm van de ongeplande ingrepen bij alle specialismen 

nagaat, merkt  men ook daar dat de algemene narcose als hoogste percentage voorkomt. 

Dit beklemtoont het belang van een sluitend opnamesysteem, aangezien de 

beschikbaarheid van de gereserveerde capaciteiten door deze langdurige, onverwachte 

verblijven hierdoor in het gedrang komt. 
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Tabel 1 : Ongeplande opnames per specialisme en anesthesievorm 
 
 
 
 
 
 
 

Anesthesievorm OFT MKA GYN URO NKO INT ORT PLA ALG VAA Totaal 

Lokaal 3 23,1% 0 0,0% 3 6,7% 2 11,1% 1 4,3% 28 25,0% 12 12,2% 276 86,0% 20 38,5% 4 66,7% 349 

I.V./Plexus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 7 7,1% 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 10 

Epidurale/Rachi 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 7 7,1% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 10 

Sedatie 6 46,2% 1 7,1% 2 4,4% 0 0,0% 2 8,7% 23 20,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 34 

A.A. 4 30,8% 12 85,7% 34 75,6% 8 44,4% 17 73,9% 2 1,8% 69 70,4% 14 4,4% 22 42,3% 1 16,7% 183 
Onbekend/ 
Infuus 0 0,0% 1 7,1% 5 11,1% 7 38,9% 3 13,0% 58 51,8% 3 3,1% 29 9,0% 9 17,3% 1 16,7% 116 

                      

                      
Totaal 
ongeplande 
opnames 

13  14  45  18  23  112  98  321  52  6  702 

Spec./totaal 1,9%  2,0%  6,4%  2,6%  3,3%  16,0%  14,0%  45,7%  7,4%  0,9%  100,0% 

 
OFT  = oftalmologie        INT  = interne geneeskunde 
MKA  = mond- kaak en aangezichtschirurgie     ORT  = orthopedie 
GYN  = gynaecologie        PLA  = plastische heelkunde 
URO  = urologie        ALG  = algemene heelkunde 
NKO  = neus- keel- en oorgeneeskunde      VAA  = vaatheelkunde 
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 5.4. Reduceren van de wachttijden 

Wachttijden in het ziekenhuis betekenen een verlies aan beschikbare capaciteit. 

Bovendien leiden ze op alle niveaus in de organisatie tot ontevredenheid. In deze 

casestudie gaan we na hoe de specialisten hun OK-tijd inhoudelijk vorm geven. 

Vervolgens onderzoeken we binnen elk specialisme dat gebruik maakt van het 

operatiekwartier, met welke wachttijden de patiënt op het dagziekenhuis  

geconfronteerd wordt.  

 

a. Invullen van de operatietijd  

Op het operatiekwartier werkt men met een blokreserveringssysteem. Een blok van 

operatietijd wordt toegewezen aan een individuele chirurg of aan een groep chirurgen 

uit hetzelfde specialisme. Een OK-blok wordt aan een specialisme toegewezen in halve 

dagen. Verder is er is geen OK-reglement voorhanden. Elke specialist plant voor 

zichzelf de operatietijd vol in functie van de eigen organisatie.  

Daarbij wordt ondermeer rekening gehouden met de volgende factoren:  

- Er wordt zoveel mogelijk met de ingrepen bij kinderen gestart. 

- Ingrepen waarbij vertegenwoordigers van firma ’s moeten aanwezig 

zijn worden ook zoveel mogelijk aan het begin van het programma 

geplaatst. Enkele specialisten vinden het eenvoudiger om met deze 

vertegenwoordigers om 8.00 uur af te spreken dan dat ze de starttijd van 

deze ingreep zouden moeten inschatten, wanneer men hier niet mee kan 

beginnen. Op die manier beïnvloedt de vereiste aanwezigheid van de 

firma’s de operatieplanning. 

- Gehospitaliseerde patiënten op het beddenhuis worden vaak opgenomen 

de dag vóór de operatie. Een specialist bemerkte dat deze patiënten reeds 

een aantal uren in het ziekenhuis hebben verbleven en daarom over ‘het 

recht’ beschikken om als eersten geopereerd te worden. 

- Er wordt bij geen enkele ondervraagde specialist tijd gereserveerd voor 

urgente ingepen. Wel is er een aparte operatiezaal voorzien voor deze 

urgenties.  

- Het sterelisatieproces voor de operatie-instrumenten duurt gemiddeld 3 

uren. In het ziekenhuis werken de chirurgen met een eigen 
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instrumentarium. Dit is echter duur in aankoop en wordt beperkt tot het 

minimum, zodat de specialisten in hun operatieprogramma moeten 

rekening houden met de duurtijd van het sterelisatieproces. 

- Patiënten zijn steeds mondiger en veeleisender. Elke ondervraagde 

specialist zegt wel eens onder druk te worden gezet om de patiënt zo snel 

mogelijk te opereren, waardoor het operatieprogramma maximum 48 uur 

op voorhand vastligt.  

 

Wanneer men de specialisten bevraagt hoe men de grotere, complexere operaties 

combineert met de ingrepen van het dagziekenhuis, blijkt dat de meeste geïnterviewde 

specialisten deze kortdurende ingrepen als ideale sluitpost zien. Ze maken graag van de 

gelegenheid –en het gebrek aan richtlijnen in een OK-reglement- gebruik om deze 

kleine ingrepen even tussen de grotere operaties door, af te werken. Op die manier 

hoeven ze niet te wachten op het sterelisatieproces voor de instrumenten en moet men 

zich geen al te grote hoeveelheden dure operatie-instrumenten aanschaffen. 

Bovendien kan de chirurg op elk moment beslissen welke operatie er aan de beurt is. 

Het operatieprogramma wordt wel 48 uur op voorhand aan de hoofdverpleegkundigen 

van het operatiekwartier doorgegeven, maar de volgorde van de ingrepen ligt niet vast.   

Dit maakt enige afstemming tussen het opname-uur en de starttijd van de ingreep 

onmogelijk. 

 

b. Analyse van de wachttijden per specialisme  

Binnen bepaalde specialismen is het eenvoudiger op voorhand te plannen, naargelang de 

aard van de pathologie. Het aantal en de soort van ingrepen die in aanmerking komen 

voor het dagziekenhuis variëren, alsook de mate waarin men kan geconfronteerd 

worden met urgenties. Bovendien zullen karakteristieken van de patiënt en de sociale 

situatie waarin deze verkeert, in belangrijke mate de operatieplanning bepalen. Toch 

mag het ook niet aan de goodwill van de chirurg ontbreken om rekening te willen 

houden met de invloed van de eigen planning op de organisatie in het algemeen. Uit de 

interviews blijkt ook dat enkele specialisten geen probleem zien in de lange wachttijd 

voor de patiënt, aangezien deze ‘toch niets anders te doen’ heeft op dat moment. Deze 

artsen vinden dat elke patiënt een volledige dag moet reserveren voor een ingreep in het 
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dagziekenhuis. In hoofdstuk 3.2. van de literatuurstudie hebben we echter geconstateerd 

dat patiënten de klinische competentie van de organisatie en het personeel afmeten 

tegen de duur van de wachttijden. Er is dus blijkbaar nood aan een bewustmaking naar 

de artsen toe over het belang van buitensporige wachttijden. 

 

Deze wachttijden hebben we per specialisme geanalyseerd aan de hand van de databank 

van het dagziekenhuis. Zoals eerder vermeld, hebben we daaruit telkens de gegevens 

van januari 2004 tot en met juni 2004 geselecteerd. De wachttijden vormen het verschil 

tussen het moment dat de patiënt zich laat inschrijven in het ziekenhuis en het tijdstip 

van vertrek naar het operatiekwartier. We willen de lezer erop attent maken dat de 

wachttijden dus enkel berekend werden voor de patiënten, bestemd voor het 

gemeenschappelijk operatiekwartier. De wachttijden van patiënten die gebruik maakten 

van de andere faciliteiten in het ziekenhuis, werden niet in beschouwing genomen. 

Tevens willen we vermelden, dat er aan de patiënten bij aankomst in het ziekenhuis, zo 

snel mogelijk een bed wordt gegeven. Men gaat er immers vanuit dat dit het comfort 

tijdens de wachttijd verhoogt. 

 

De belangrijkste bevindingen worden hieronder samengevat. Een gedetailleerd 

overzicht van de wachttijden per specialisme vindt men terug in bijlage 4. 

 

c. Conclusies uit de analyse van de wachttijden 

De gemiddelde wachttijden variëren naargelang het specialisme van 1 uur tot ongeveer  

2 uur 30 minuten. Deze wachttijden lijken aannemelijk. Binnen de organisatie in het 

operatiekwartier moet men zich immers indekken tegen momenten van stilstand door 

het te laat arriveren van patiënten, annulaties van ingrepen, wachttijden aan de 

inschrijvingsbalie van het ziekenhuis en vertragingen op het daghospitaal. 

Groeperen we echter de wachttijden in categorieën, dan vertoont zich een minder fraai 

beeld. In 3 van de 8 specialismen vindt men de hoogste percentages aan wachttijden 

terug in de categorie langer dan 4 uren, te weten algemene chirurgie (22.22%), 

orthopedie (19.58%) en vaatchirurgie (19.05%). Wanneer we nu 3 uren als maximaal 

aanvaardbare wachttijd zouden nemen, dan treft men zelfs 4 specialismen aan met een 

hoge quotering, namelijk algemene chirurgie (38.88%), orthopedie (31.28%), 



 

48 

 

vaatchirurgie (38.10%) en gynaecologie (19.33%). Wanneer we nu het aandeel van elk 

specialisme in het dagziekenhuis nagaan, blijken achtereenvolgens de plastische 

chirurgie, de orthopedie, de mond- en kaakchirurgie en de gynaecologie het meest 

vertegenwoordigd te zijn (figuur 1). Dus naast het feit dat de orthopedie en de 

gynaecologie het hoogste aantal patiënten hebben in het dagziekenhuis, blijken ze ook 

de langste wachttijden te vertonen. 
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Figuur 1 : Specialismen binnen het dagziekenhuis
die gebruik maken van het OK

 
 

 

Verder stellen we vast dat de lange wachttijden bij alle specialismen hoofdzakelijk 

ontstaan in de voormiddag. Het merendeel van de patiënten wordt tussen 7.00 uur en 

9.00 uur opgenomen in het dagziekenhuis, zonder dat men precies weet wanneer ze 

zullen geopereerd worden (bijlage 5). De capaciteit aan bedden wordt op die manier 

snel ingenomen met wachtende patiënten. Voor elke geplande patiënt wordt immers een 

bed voorzien.  
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Dit heeft verscheidene gevolgen. De specialist heeft voortdurend de idee dat het 

dagziekenhuis over te weinig capaciteit beschikt, aangezien men bij het plannen van 

patiënten vaak de melding krijgt dat het dagziekenhuis volzet is.  

De opname-uren worden binnen bepaalde specialismen niet afgestemd op het tijdstip 

van de ingreep. Patiënten die in de ochtend worden opgenomen en pas in de namiddag 

worden geopereerd, bezetten daardoor ook een bed in de voormiddag, zodat de turnover 

in de bedbezetting verlaagt. Er wordt dan ook zeer voorzichtig omgesprongen met het 

plannen van patiënten in de namiddag, omdat men nooit op voorhand kan inschatten 

hoeveel bedden er op dat moment zullen vrijkomen.  

De klachten van de specialisten over een tekort aan bedcapaciteit op het dagziekenhuis, 

gecombineerd met een lage turnover, vertaalt zich in een relatief laag gemiddeld aantal 

patiënten per dag in het dagziekenhuis B0 (figuur 2). Deze gemiddelden bevatten echter 

ongeveer 25% patiënten die geen gebruik maken van het operatiekwartier. Het 

gemiddeld aantal zuiver chirurgische ingrepen ligt in realiteit dus nog lager. 
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Figuur 2 : Gemiddeld aantal patiënten per week
 

 

Bekijken we de verdeling van de wachttijden langer dan 4 uren over de weekdagen, dan 

komen voornamelijk maandag, dinsdag en donderdag in deze reeks naar voor (bijlage 

7). Dit zijn precies de dagen met het laagste gemiddeld aantal patiënten in het 
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dagziekenhuis. We kunnen hieruit concluderen dat de wachttijden mede aan de basis 

liggen van het verlies in bedcapaciteit op dit dagziekenhuis. 

 

De lange wachttijden resulteren niet alleen in een schijnbaar tekort aan bedcapaciteit, 

maar uiten zich ook in een opmerkelijk aantal gepresteerde overuren door het personeel. 

Aangezien het dagziekenhuis als sluitpost wordt gebruikt voor de complexere ingrepen 

van het beddenhuis, worden vele patiënten pas in de late namiddag geopereerd. De 

ingrepen onder epidurale of algemene verdoving vereisen echter een postoperatieve 

verblijfsduur van ongeveer 4 uren. Het dagziekenhuis kan dan niet op tijd de deuren 

sluiten waardoor het personeel zeer dikwijls moet overwerken (bijlage 6).  

Late starttijden van de ingrepen voor het dagziekenhuis liggen eveneeens aan de basis 

van transfers van deze patiënten naar het beddenhuis. Een degelijk postoperatief herstel 

staat dan immers een tijdig ontslag uit het dagziekenhuis in de weg. 

 

 

5.5. Spreiding van de activiteiten 

 

In het voorgaande hebben we gesteld dat wanneer de wachttijden zouden afnemen, men 

meer capaciteit kan creëeren door een hogere turnover in de bedbezetting. De 

wachttijden zouden immers mede aan de basis liggen van een relatief laag gemiddeld 

aantal patiënten per dag. Wil men de turnover kunnen verhogen dan moet men nagaan 

welke soort ingrepen of specialismen een tweede stroom van patiënten mogelijk maken. 

We zouden hierbij de ingrepen kunnen classificeren volgens anesthesievorm, aangezien 

we veronderstellen dat deze grotendeels de ligduur in het dagziekenhuis bepaalt. In 

tabel 2 hebben we deze gemiddelde ligduur van de verschillende anesthesievormen 

weergegeven op basis van de analyses uit de 6-maandelijkse databank van het 

dagziekenhuis. De gemiddelde verblijfsduur werd berekend uit het verschil tussen het 

tijdstip van vertrek naar het operatiekwartier en het ontslaguur. We hebben hier dus niet 

het opname-uur als starttijd genomen, daar de wachttijd vóór het vertrek naar het OK, 

de verblijfsduur onrechtmatig zou verlengen. Daarnaast werd bij elke anaesthesievorm 1 

uur bijgeteld. Deze tijd heeft de patiënt nodig om zich te kunnen inschrijven aan de 
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receptie en zich aan te melden op het dagziekenhuis. Op die manier verkrijgen we een 

exacter beeld van de noodzakelijke verblijfsduur.  

 

Tabel 2 : Gemiddelde noodzakelijke verblijfsduur (VD) volgens anesthesievorm 
 
 

Anesthesievorm Uren gemidd. VD Minuten gemidd. VD 
Lokaal 2 58 
Intraveneus of plexus 5 22 
Epiduraal of rachi 8 37 
Sedatie 4 13 
Algemene narcose 7 0 
Gemiddeld 5 55 

 

De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer 6 uren. Het dagziekenhuis B0 is 14 uren per 

weekdag geopend en telt 17 bedden. Van daaruit kunnen we berekenen hoeveel 

patiënten per dag men er maximaal zou kunnen behandelen. 

  

* verwerkingscapaciteit per bed = 14 uren/6uren = 2.3 patiënten 

* maximum realiseerbare opnames per dag = 2.3 x 17 bedden = 39.6 opnames   

 * bezettingsgraad 80 % = 39.6 x 0.80 = 31.6 patiënten per dag 

 

Momenteel worden er gemiddeld 25 patiënten per dag opgenomen, wat overeenkomt 

met een bezettingsgraad van 63.29%. Willen we dus een bezettingsgraad van 80% 

bereiken, gecombineerd met een maximale turnover, dan moeten we theoretisch gezien 

ongeveer 31 patiënten per dag kunnen opnemen.  

De planner van het dagziekenhuis moet dus enerzijds over voldoende informatie 

beschikken over de soort ingreep en anesthesievorm en moet anderzijds goed kunnen 

inschatten welke combinaties er mogelijk zijn voor een optimale doorstroming in de 

bedbezetting. Vanuit de gemiddelde verblijfsduur per anesthesievorm zou men nu 

verder een patiëntenclassificatiesysteem kunnen ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen 

mogelijke combinaties van opnames in het dagziekenhuis bedacht worden. Bovendien 

kan men nauwkeuriger nagaan welke specialismen er procentueel hoger scoren op een 

lagere gemiddelde verblijfsduur.  
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In een volgende stap zouden deze specialismen in het operatierooster gelijkmatig 

moeten worden verdeeld over de dagen van de week. Nemen we als voorbeeld de 

specialismen oftalmologie en NKO. Het lijkt ons niet verstandig deze specialismen met 

kleine kortdurende ingrepen op dezelfde dag OK-tijd toe te wijzen, daar ze beiden als 

buffer kunnen gebruikt worden voor de grotere ingrepen van andere specialisaties.  

Naast een gelijkmatige verdeling over de week is er ook nood aan een efficiënte 

verdeling van de anesthesievormen tijdens de dag. Men zou in het operatieprogramma 

van nagenoeg elke chirurg moeten starten met de ingrepen van het dagziekenhuis onder 

algemene en epidurale anesthesie om de patiënten zeker voor het sluitingsuur te kunnen 

ontslaan. Wanneer men in het OK-reglement echter voorziet dat er bijvoorbeeld na 

16.00 uur geen grote ingrepen onder algemene narcose mogen worden uitgevoerd, dan  

zal de chirurg met een OK-sessie in de namiddag genoodzaakt zijn de ambulante 

ingrepen op het einde van het operatieprogramma te plaatsen. Een gedetailleerde 

analyse van het OK-rooster zou ons binnen het bestek van deze thesis te ver leiden. 

Toch zouden we willen beklemtonen dat de verdeling van de operatietijden en de  

richtlijnen in een OK-reglement de organisatie van het dagziekenhuis in sterke mate 

beïnvloeden. De aanwezigheid van een verantwoordelijke voor het dagziekenhuis lijkt 

ons dan ook onontbeerlijk bij de onderhandelingen over deze procedures en richtlijnen.  

 

 

5.6. Procedures en richtlijnen, een beperking van de autonomie ? 

 

De specialisten gaven in de interviews meermaals aan een grondige afkeer te hebben 

ontwikkeld ten aanzien van de vele regels en procedures. Niet alleen omwille van de 

beperking in hun professionele autonomie, maar ook en vooral door het vijandig 

karakter in de manier waarop ze geformuleerd worden. Bovendien leiden meer en meer 

regels en procedures volgens hen tot tegenstrijdigheden en onlogische situaties.  

Bij het uitstippelen van een nieuw opnamebeleid is het naar onze mening belangrijk 

eerst en vooral te bepalen wat men in de toekomst wil bereiken. Wanneer men in 

samenspraak met de verschillende betrokkenen een strategie kan ontwikkelen waar 

iedereen zich in  kan vinden, zal het waarschijnlijk veel eenvoudiger zijn de daaruit 

voortvloeiende richtlijnen te doen naleven.  
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Het aantal richtlijnen zou moeten beperkt worden tot een minimum, daar 

overreglementering aanzien wordt als betuttelend, beperkend of berispend. Bovendien 

zou een opnamebeleid niet mogen leiden tot kortzichtigheid en moet er ruimte blijven 

voor enige flexibiliteit in een professionele organisatie zoals het ziekenhuis. Toch moet 

deze flexibele opstelling het opnamebeleid ten goede komen en mag ze niet ontaarden 

in een gewoonterecht. Wanneer bijvoorbeeld in uitzonderlijke omstandigheden een 

bepaalde opname niet kan worden doorgegeven aan de opnamedienst van het 

dagziekenhuis, zou men redelijkerwijs deze opname kunnen aanvaarden wanneer er nog 

capaciteit vrij is. Men mag echter niet verlangen dat er nadien voor elke ongeplande 

opname een oplossing wordt voorzien. Bovendien mag deze flexibiliteit niet steeds ten 

opzichte van dezelfde betrokkenen verwacht of vereist worden om machtsmisbruik en 

onderdrukking te voorkomen. Daarom lijkt het ons belangrijk de richtlijnen en 

procedures binnen het opnamebeleid te formuleren vanuit de wederzijdse verplichtingen 

van het management, de specialisten en het ziekenhuispersoneel. Daarbij moet duidelijk 

zijn wie welke verantwoordelijkheden draagt. Op die manier heeft men een 

aanspreekpunt bij problemen en vermijdt men dat dezelfde fenomenen zich blijven 

herhalen. Tenslotte moet elke betrokkene niet alleen het nut van een vernieuwd 

opnamebeleid voor de organisatie inzien, maar ook het nut voor zichzelf. We zijn er 

immers van overtuigd dat een nieuw beleid pas zal aanvaard en opgevolgd worden 

wanneer men ook enige voordelen voor de eigen werking ontdekt.   

 

 

5.7. Minimale kost, maximum rendement: een haalbare kaart ? 

 

Een afdeling zoals het dagziekenhuis zou het middel bij uitstek kunnen vormen om de 

bestaande behandelcapaciteit in het ziekenhuis uit te breiden tegen een zo laag 

mogelijke kost. Het korte verblijf van de patiënt vraagt echter een doordachte planning 

van het zorgproces waarbij de beschikbare capaciteiten zo goed mogelijk op elkaar 

moeten worden afgestemd. In hoofdstuk 5.1. hebben we aangegeven dat het 

dagziekenhuis zich op verschillende lokaties bevindt in deze instelling. Een hoge 

bezettingsgraad in combinatie met een vlotte doorstroming binnen de verschillende 

openingstijden van de afdelingen voor het dagziekenhuis, lijkt in deze situatie een 
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vrijwel onmogelijke opdracht. Deze manier van werken is naar onze mening niet alleen 

onoverzichtelijk, maar tevens inefficiënt. De verschillende diensten vereisen steeds een 

minimale bestaffing aan verpleegkundigen, ook wanneer er slechts enkele patiënten op 

één van de lokaties worden opgenomen. Bovendien kunnen de patiënten die in de 

namiddag worden verwacht enkel terecht op de afdeling B0, daar de afdeling J2 ten 

laatste om 15.00 uur sluit. Zo kampt men op de afdeling B0 op een bepaald moment met 

een overbezetting door de aanwezigheid van minstens 3 patiëntenstromen. Enerzijds 

bevinden een aantal patiënten er zich in de postoperatieve fase, anderzijds wachten 

zowel patiënten uit de voormiddag als de namiddag op hun operatie. Ook de patiënten 

die niet op tijd kunnen ontslagen worden op de afdeling J2 worden naar het gelijkvloers 

B0 getransfereerd.  

Wil men de capaciteit verhogen, dan kan men de openingstijden op de afdeling J2 

verlengen. Dit vraagt een nog grotere bestaffing aan verpleegkundigen. Overigens kan 

men geconfronteerd worden met een aanbod-geïnduceerde vraag. De specialisten zullen 

door het groter aanbod aan capaciteit immers niet geneigd zijn hun manier van plannen 

te veranderen. Daarentegen zal men steeds minder het belang van spreiding van de 

ingrepen willen inzien en zullen lange wachttijden blijven bestaan en mogelijks nog 

toenemen. Naar onze mening zouden de verschillende lokaties zo snel mogelijk moeten 

verenigd worden in één unit, daar de huidige situatie geen enkel gunstig perspectief 

biedt dan een tijdelijke oplossing voor een tekort aan bedcapaciteit.  

 

Naast het samenbrengen van de verschillende diensten van het dagziekenhuis, kunnen 

we ons ook de vraag stellen op welke manier men vanuit financieel en organisatorisch 

standpunt, de opnamedienst moet organiseren voor deze afdeling. Momenteel is er 

vrijwel continu een verpleegkundige op het dagziekenhuis beschikbaar om de 

schriftelijke en telefonische opnames te noteren. Opnames die men wegens 

overbezetting op bepaalde data niet meer kan aanvaarden op het dagziekenhuis, worden 

door de specialisten dikwijls doorgegeven aan de opnamedienst voor het beddenhuis. 

Op die manier creëert men oneigenlijke hospitalisaties voor ambulante patiënten, wat 

een financieel verlies betekent voor het ziekenhuis. Organiseert men de opnames voor 

het dagziekenhuis vanuit de centrale opnamedienst voor het beddenhuis, dan heeft men 

meer controle over dit fenomeen. Toch zou men in eerste instantie de specialisten 
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bewust moeten maken over de financiële gevolgen van deze praktijken. Uit de 

interviews blijkt immers dat slechts 1 van de 7 ondervraagde specialisten enig idee heeft 

van het verschil in financiering voor een patiënt op een chirurgisch dagziekenhuis ten 

opzichte van een verblijf in het beddenhuis. 

Verder moet men zich de vraag stellen welke bijkomende voordelen een centrale 

opnamedienst voor het dagziekenhuis nog kan bieden. Uit de aangehaalde problemen 

blijkt dat er enige medische kennis is vereist in de planning van de patiënten, wil men 

een maximale bezettingsgraad combineren met een hogere turnover. Ook de specialisten 

vrezen een daling in de capaciteit wanneer de aanvragen voor de opnames van het 

dagziekenhuis niet door medisch personeel worden verwerkt. Het lijkt ons  

noodzakelijker dat de artsen over voldoende informatie beschikken om rekening te 

kunnen houden met de resterende beschikbare capaciteit op het dagziekenhuis. Pas 

wanneer men hen op voorhand informeert welke data reeds volzet geboekt zijn, kunnen 

en moeten zij de eigen organisatie hieraan aanpassen. Bij de wijze van het verlenen van 

deze informatie denken we aan een intern informaticasysteem waarbij de specialist de 

mogelijkheid heeft een schema van de geplande patiënten te bekijken. In een later 

stadium kan men dan de specialisten eventueel toelaten rechtstreeks patiënten via dit 

systeem in te plannen.  

Ten slotte bemoeilijkt een centraal opnamesysteem de evolutie naar een zelfstandig 

functionerend dagziekenhuis als aparte unit binnen de instelling. 
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HOOFDSTUK 6 : AANBEVELINGEN NAAR HET BELEID 

 

Vanuit de geformuleerde vraagstellingen in hoofdstuk 5.2., hebben we de verschillende 

problemen in de planning van het dagziekenhuis van naderbij bekeken. Aan de hand van 

onze bevindingen willen we enige aanbevelingen doen bij het ontwerpen van een nieuw 

opnamebeleid.  

In eerste instantie lijkt het ons essentieel dat men een duidelijke strategie uitstippelt 

voor het dagziekenhuis. Het feit of men op termijn al dan niet streeft naar een volledig 

aparte unit voor deze afdeling, bepaalt in belangrijke mate de te treffen maatregelen.  

De afwezigheid van eigen operatiezalen voor het dagziekenhuis zal volgens onze opinie 

steeds leiden tot een ontoereikende doorstroming en een relatief lage bezettingsgraad op 

het dagziekenhuis. Bovendien vereist de korte verblijfsduur van de patiënten een 

uitsluitend planbare activiteit. Urgenties, opstartende verblijven voor het beddenhuis en 

andere ongeplande opnames maken in dit opzicht geen deel uit van de 

patiëntenpopulatie van een dagziekenhuis. De aanwezigheid van een eenvormig 

opnamebeleid, waarbij men de opnames voor het dagziekenhuis volgens een 

weloverwogen procedure kan aanvragen, ligt aan de basis van een beheersbare 

planning.  

Informatie, feedback en verantwoordelijkheid moeten de sleutelbegrippen worden in de 

samenwerking tussen planner, eenheid en specialist. Informatiegegevens over de patiënt 

alsook informatie over de beschikbare capaciteit zijn immers noodzakelijk om een 

opname te kunnen plannen. Een snelle feedback zowel naar de arts als naar de patiënt 

toe zijn onmisbaar voor een betrouwbare en correcte manier van handelen. Het 

opnemen van verantwoordelijkheid in het nakomen van de eigen verplichtingen zoals 

vastgelegd in de overeen te komen richtlijnen, vormt tenslotte een conditio sine qua non 

voor een ernstige en oprechte ‘samen-werking’.  

Deze samenwerking komt ons inziens in het gedrang wanneer men de aanvragen voor 

het dagziekenhuis en het beddenhuis centraliseert in een afzonderlijke opnamedienst. 

Niet alleen verliest men hierdoor op het dagziekenhuis de controle over de aanvragen, 

maar verdwijnt ook het weinige maar onontbeerlijke rechtstreeks contact met de 

specialismen. We adviseren eerder om een planner op het dagziekenhuis aan te stellen 
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die met de artsen onderhandelt over het invullen van de beschikbare capaciteit op het 

dagziekenhuis en het operatiekwartier.  

Door het uitwerken van een procedure voor de aanvragen tot opname vermijdt men 

enerzijds de overboekingen op het dagziekenhuis. Anderzijds kan men eveneens van de 

gelegenheid gebruik maken om het probleem van de wachttijden op te lossen, door het 

opname-uur af te stemmen op de vermoedelijke starttijd van de ingreep. Zowel de 

specialist als de patiënt willen zo snel mogelijk tijdens of na de consultatie een 

bevestiging voor de aangevraagde opnamedatum. Op dat moment is de volledige 

operatieplanning meestal nog niet bekend. De opnames voor het dagziekenhuis kunnen 

door een tekort aan instrumentarium bij bepaalde specialismen niet geconcentreerd 

worden aan het begin van het operatieprogramma. Men kan de starttijd van de ingreep 

dus niet inschatten zolang de volledige OK-tijd niet is ingevuld. Het opname-uur dient  

men dan in een tweede fase aan de patiënt te laten weten. Deze omslachtige werkwijze 

toont opnieuw het belang aan van de aanwezigheid van een planner en de 

beschikbaarheid over eigen operatiezalen voor het dagziekenhuis.  

Bovendien zou men een duurzame werkgroep, specifiek voor het dagziekenhuis kunnen 

oprichten, waarin de hoofdverpleegkundige, het diensthoofd, het kaderlid en de planner 

van het dagziekenhuis kunnen zetelen naast de hoofdverpleegkundige van het 

operatiekwartier en enkele specialisten. Deze werkgroep biedt de mogelijkheid om op 

regelmatige basis het contact tussen de verschillende betrokkenen te bewaren en de 

uiteenlopende belangen beter te kunnen begrijpen. Op die manier kan men ook sneller 

inspelen op concrete problemen uit de dagelijkse praktijk. 

 

Eens het probleem van de ongeplande opnames, de overboekingen en lange wachttijden  

is verdwenen, kan men in een volgende fase nagaan of er wijzigingen moeten 

plaatsvinden in de verdeling van de OK-tijden over de week. Een gelijkmatige spreiding 

in de behandelingen maakt het mogelijk om de capaciteit van het dagziekenhuis 

andermaal te verhogen. Ook hier zou de werkgroep rond het dagziekenhuis zijn nut 

kunnen bewijzen als discussieforum.  

In een laatste fase zouden alle specialismen op hun OK-dag over de mogelijkheid 

moeten beschikken om een minimum aan patiënten op het dagziekenhuis te laten 

opnemen. Bepaalde artsen kunnen omwille van hun specialiteit sneller patiënten  
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plannen waardoor de capaciteit op bepaalde dagen reeds lang op voorhand wordt 

ingenomen. Wanneer de voorgaande maatregelen dit fenomeen niet doen verdwijnen, 

stellen we voor aan elke specialist een minimum aantal bedden of ‘verblijfsuren’ per 

OK-dag toe te wijzen. Ook hier zouden de werkgroep en de planner een onmisbare 

schakel zijn bij de start van dit project. 

 

Ongetwijfeld zullen er nog andere mogelijkheden bestaan om de planning van patiënten 

op het dagziekenhuis te optimaliseren. Op een bepaald moment zal men mogelijks 

genoodzaakt zijn het aantal bedden voor dagbehandeling verder op te drijven. Toch lijkt  

het ons in dit tijdperk van bezuinigingen raadzaam eerst de beschikbare middelen 

efficiënt te gebruiken alvorens nieuwe investeringen te doen, die mogelijks nog tot meer 

problemen kunnen leiden. Ten slotte willen we beklemtonen dat een opnamebeleid voor 

het dagziekenhuis niet enkel een fase van vernieuwing mag inluiden, maar tevens door 

alle betrokken partijen moet aanzien worden als een daadwerkelijke verbetering ten 

opzichte van de huidige situatie. Een openlijke communicatie vanuit alle richtingen 

vormt ons inziens de basis voor een nieuwe start. 
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HOOFDSTUK 7 : CONCLUSIES 

 

In deze thesis poogden we een inzicht te geven in de knelpunten bij de planning van 

patiënten op een chirurgisch dagziekenhuis. Daarbij stelden we ons de vraag met welke 

factoren men rekening moet houden en hoe ze een rol spelen bij de afstemming tussen 

vraag naar en aanbod van dagbehandeling.  

In deel 1 gaven we een overzicht van de bestaande literatuur over planning en 

capaciteitsmanagement. Uit het hoofdstuk over de planning blijkt dat er een sterke 

relatie bestaat tussen het operatieprogramma en de opnameplanning van de chirurgische 

patiënten op het dagziekenhuis. Het moment van de ingreep zou de nood aan en het 

gebruik van de capaciteiten in het ziekenhuis bepalen. In een antwoord op de vraag wie 

het best zou fungeren als planner, menen we dat het dagziekenhuis zo nauw mogelijk 

moet betrokken worden bij het planningsproces. Een planner uit hoofde van deze 

afdeling die zowel de OK-bezetting, de verpleegkundige bestaffing als de bedbezetting 

op het dagziekenhuis in rekening neemt, lijkt ons de beste oplossing.  

 

In hoofdstuk 3 van de literatuurstudie bestudeerden we het belang van 

capaciteitsmanagement voor het dagziekenhuis. Teneinde een optimale afstemming in 

de vraag naar en het aanbod van dagbehandeling te bereiken is het enerzijds belangrijk 

een inzicht te hebben in de factoren die het vraagpatroon beïnvloeden. Anderzijds is het 

noodzakelijk te weten welke capaciteiten op welk moment beschikbaar zijn om een 

blokkade in de doorstroming van patiënten te voorkomen. In dit hoofdstuk bespraken 

we tevens enkele mogelijke organisatievormen van dagbehandeling. Daaruit konden we 

vaststellen dat wanneer het dagziekenhuis en het beddenhuis gebruik maken van 

gemeenschappelijke diensten zoals het operatiekwartier, er mogelijks een 

onevenwichtige verdeling van de patiëntenstroom over de dagen van de week ontstaat.  

Bovendien zou het dagziekenhuis in deze situatie ondergeschikt zijn aan de andere 

diensten van de instelling, daar de kleine ingrepen in het operatieprogramma meestal als 

sluitpost voor de complexere ingrepen van het beddenhuis worden gebruikt. 

 

Vanuit de bevindingen in de literatuurstudie trachtten we in deel 2 aan de hand van een 

casestudie, de specifieke situatie van een dagziekenhuis in een A.Z. te analyseren. Op 
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basis van regelmatige klachten vanuit de verschillende disciplines, besliste de directie 

een projectgroep op te starten rond de planning van het dagziekenhuis.  

Tijdens de verschillende fasen van het traject dat de patiënten voor daghospitalisatie 

doorlopen, kwamen er een aantal problemen aan het licht. Vanuit deze ervaren 

problemen formuleerden we onze onderzoeksvragen. Aan de hand van de analyses op 

de databank van het dagziekenhuis en de interviews met specialisten hebben we 

geprobeerd de problematiek te verduidelijken. Daaruit blijkt dat ongeplande opnames en 

lange wachttijden mede aan de basis zouden liggen van een lage bezettingsgraad op het 

dagziekenhuis. Bovendien zou de ontwikkeling van een patiëntenclassificatiesysteem de 

turnover in de bedbezetting op het dagziekenhuis kunnen verhogen, daar ze een ruimer 

inzicht kan bieden in de mogelijke combinaties van de verscheidene ingrepen en 

anesthesievormen. Het gebrek aan procedures en richtlijnen werkt discussies in de hand 

en zorgt voor het continu doorschuiven van de verantwoordelijkheid naar de andere 

betrokkenen in het planningsproces. Dit in combinatie met een regelmatige overboeking 

van het dagziekenhuis resulteert in de manifestatie van oneigenlijke hospitalisaties. 

Vanuit deze bevindingen hebben we in hoofdstuk 6 tenslotte enige aanbevelingen naar 

het beleid gedaan als antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Op die manier hebben 

we getracht een bijdrage te leveren in het vinden van mogelijke oplossingen voor deze 

complexe planningsproblematiek. 

 

Volledigheidshalve willen we de beperkingen aangeven binnen het kader van deze 

thesis. Ten eerste betreft de analyse van de casestudie enkel de specifieke situatie voor 

een chirurgisch dagziekenhuis binnen een bepaalde instelling. Veralgemeningen naar 

andere (dag)ziekenhuizen zijn dus uit den boze. Ten tweede wordt de werking binnen 

het dagziekenhuis uit de casestudie enigszins vereenvoudigd voorgesteld. We bespraken 

immers enkel de chirurgische dagbehandeling, bestemd voor het gemeenschappelijk 

operatiekwartier. De andere activiteiten werden kort in hoofdstuk 5.1. vermeld, maar 

werden niet verder behandeld in de latere analyses. De invloed op de werklast wordt 

hierdoor niet exact weergegeven. Doch werd bewust voor deze aanpak gekozen opdat 

de lezer het overzicht over het geheel zou kunnen bewaren. Bovendien zou een 

volledige analyse van de verschillende activiteiten ons binnen het bestek van deze thesis 

te ver leiden. 
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Tot slot willen we nog enkele aanbevelingen doen voor verder onderzoek.  

In onze casestudie hebben we in hoofdstuk 5.4. de wachttijden berekend vanuit de 

databank van het dagziekenhuis. Hierdoor werd de ernst van de problemen bij de 

planning verduidelijkt. Een continue registratie van de wachttijden per specialist lijkt 

ons noodzakelijk om elke arts feedback te kunnen geven over de gevolgen van zijn 

planningsgedrag en enige evolutie hierin waar te nemen. Daarnaast zou men ook de 

oneigenlijke hospitalisaties kunnen registreren per specialist. Wil men de artsen 

overhalen om zich anders te organiseren, dan zal men de problematiek met concreet 

cijfermateriaal moeten kunnen aangeven. Bovendien kunnen we ons indenken dat de 

overheid in de toekomst mogelijke financiële sancties voor deze oneigenlijke 

hospitalisaties zal opleggen. Wanneer men echter op voorhand een constante daling in 

de oneigenlijke hospitalisaties kan realiseren, hoeft men deze sancties niet te vrezen. 

Ten slotte lijkt het ons zinvol een uitgebreide analyse te laten verrichten in hoeverre 

aparte operatiezalen voor het dagziekenhuis mogelijk en wenselijk zijn binnen de 

organisatie.  

 

Wat men ook in de verdere fasen van het project onderneemt, steeds zullen de 

verschillende betrokkenen zich open moeten stellen voor verandering en vernieuwing. 

Elkeen zal op een bepaald moment water bij de wijn moeten doen om voorwaartse 

stappen te kunnen zetten. Een goed inzicht in de wederzijdse belangen vormt ons 

inziens daarbij de basis voor een (h)echte samenwerking. 
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Bijlage 1 : Architectonische opbouw van het ziekenhuis 
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Bijlage 2 : Flowchart van het traject voor daghospitalisatie  

Patiënt 
 

 Consult huisarts 

 
(1) Consult specialist   

 
 
 

(2) Inplannen in OK-tijd 
 
 
 
 
 

(3) Aanvraag tot opname aan dagziekenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Préoperatief OZ 
 
 
 
 

(5) Inschrijving op datum opname 
 
 
 

(6) Kamertoewijzing op dagziekenhuis 
 

 
 

 
 

DZH noteert aanvraag 
 
- capaciteit vrij 

=> geen probleem 
 

- volzet => andere datum 
of: => toch bijplannen 
of: => opname beddenhuis 

 

- telefonisch 
- schriftelijk 
- (door patiënt zelf) 

- door chirurg 
- volgorde onbekend 
- bevriezen planning 48 uur 
voordien 

- ingreep op DZH ? JA 

- huisarts 
- dagziekenhuis 

- ongepland ? 
=> kamer DZH 
=> kamer andere 
afdeling 



 

70 

 

 
(7) Oproep voor de ingreep 

 
 

 
 

(8) Verblijf op ontwaakzaal 
 
 
 

(9) Postoperatief herstel 
 

  
  

(10) Eventueel: Postoperatieve controle arts 
 

- volgorde onbekend 
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Bijlage 3 : Vragenlijst interviews specialisten 
 
 
OPBOUW INTERVIEWS  
   
 
 1) Huidige situatie 
  

Aan elke specialist werd het traject dat de patiënt momenteel doorloopt 
voorgelegd en besproken. Eerst worden de ervaren problemen van het 
dagziekenhuis vermeld, vervolgens die van de specialist.  

 
 
 
 2) Toekomstvisie 
 

Telkens worden er een aantal voorstellen gedaan aan de specialist en 
wordt hem gevraagd welke voor- of nadelen hij hierin ziet. Tevens denkt 
hij na over mogelijke alternatieven. 

 
 
 
 3) Algemene opinies 
   

Tot slot geeft de arts enkele bedenkingen over de huidige manier van 
werken (registratiesystemen, communicatie met betrokken partijen) en 
wat er in de organisatie volgens hem zou moeten veranderen. 
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VRAGENLIJST INTERVIEWS 
  
 

° HUIDIGE SITUATIE 

 
 
Huidig traject patiënt :  * patiënt gaat op consultatie (op eigen initiatief/verwijzing 

via huisarts) 
 

* afspraak voor de ingreep: datum/uur van opname wordt 
meegegeven (A) 

 
* telefonische of schriftelijke reservering van een bed op 
het dagziekenhuis ? (B) 

 
    * patiënt komt binnen op afgesproken opnamedag/uur (C) 
     
    * vervoer naar/ ingreep op OK (D) 
     
    * ontslag van patiënt uit het dagziekenhuis 
 
 
 
- PROBLEMEN VOOR HET DAGZIEKENHUIS :  
(geformuleerd door de hoofdverpleegkundige van het dagziekenhuis) 
 
(A) De aanvraag gebeurt niet steeds in overleg met het dagziekenhuis. 
 
(B) De opname voor daghospitalisatie wordt vaak niet gepland op het dagziekenhuis, 
wel op het operatiekwartier. Er is dan echter geen bed voor de patiënt voorzien. 
 
(C) Er zijn dikwijls lange wachttijden voor de patiënt tussen opname-uur en uur 
ingreep.     
 
(D) Wachttijd na OK voor postoperatieve controle door chirurg. 
 
 

 
-> standpunt dagziekenhuis: hoe hoger turnover -> hoe meer en sneller  
 
patiënten kunnen bediend worden ! 
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- PROBLEMEN VOOR DE SPECIALIST : 

 
1. Welke problemen ondervindt u bij de planning van patiënten, waar houdt u 

rekening mee ? 

 
- Wordt u vaak geconfronteerd met urgenties ; houdt u daarbij rekening in de 
OK-planning ? 

   
- Wat met de operaties van kinderen ?  
 
- Moet u rekening houden met firma ‘s ? Bepalen zij het uur /de dag? 
 
- Wordt u geconfronteerd met ‘no shows’ ? 
 
- Gebeurt het vaak dat de patiënt niet op tijd is? 

 
- Staat u vaak onder druk van de patiënt om zo snel mogelijk te opereren ? 
Wordt u daardoor beïnvloed in uw keuze m.b.t. de datum van ingreep ? 
 
- Vormt het sterilisatieproces van het materiaal (3 uur) een probleem ? 

 
- Zijn er nog andere problemen waarmee u geconfronteerd wordt bij de 
planning ? 
   
 
 

2. Hoe worden patiënten voor het dagziekenhuis geïntegreerd in planning ? 

 
- Worden zij tussen de ingrepen van het beddenhuis gepland (als er tijd vrij/over 
is) ?  
 
- Worden kinderen eerst gepland en geopereerd ? 
 
- Binnen welke termijn plant u deze patiënten ? 
 
- Houdt u rekening met het uur van opname versus het uur van OK ? 

 
 - Gebeurt de postoperatieve controle op de dag van de ingreep  ?  
 

- Hoeveel uren op voorhand is het mogelijk de volgorde van de ingrepen door te 
geven? 
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° TOEKOMST  
 
1. Nu : het bed voor de patiënt wordt gereserveerd via : - telefoon 
        - aanvraagformulier 
        - patiënt zelf 
        - andere 
 

- Zijn er andere/betere mogelijkheden volgens u ?   
   

  -> telefonisch   
VOOR :  

 
TEGEN :   

 
   -> schriftelijk  

VOOR :  
 

    TEGEN :  
 

 
2. Nu : de patiënt krijgt lang op voorhand het opname-uur mee, ook al is het 
volledige OK-programma voor die dag nog niet gekend. 
 

- Zijn er andere/betere mogelijkheden volgens u ? 

-> Veronderstel dat men de patiënt wel een opnamedatum maar 

nog geen opname-uur meegeeft:  

  VOOR :   
 
TEGEN :  

 
 

3. Nu : Bij lange wachttijden voor de patiënt is er een lange bedbezetting met 

een lage turnover. Daardoor kunnen minder aantal patiënten per dag behandeld 

worden. 

 - Zijn er andere/betere mogelijkheden volgens u ?  
  

-> Veronderstel dat elke chirurg begint met ten minste 1 
dagziekenhuispatiënt:  

 
= minder wachttijden, meer bedden sneller vrij, meer 
patiënten kunnen bedienen per dag 
 

VOOR :   
 
TEGEN :   
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° OPINIES 
 
 

1. Hoe staat u tegenover het TIJDSREGISTRATIESYSTEEM dat sinds kort 
op het operatiekwartier werd ingevoerd ? 

 
   * VOOR :  

 
     * TEGEN :   

 
 
2. Hoe verloopt de COMMUNICATIE binnen het ziekenhuis over de planning 
van patiënten met de verschillende betrokkenen? 
 

* DIRECTIE:  
 

* KADER :  
    

* OK :   
 

* DAGZIEKENHUIS:   
 

* ARTSEN:    
 

 
 3. Wat moet er volgens u VERANDEREN ? 
 

* Heeft u nood aan een PLANNINGSPROGRAMMA waarbij u 
bijvoorbeeld zicht heeft op de planning van de collega’s ? 

 
 

 * Moet er iets veranderen aan de behandeling van URGENTIES ? 
 

 
  * Kan een CENTRALE PLANNING het probleem verhelpen ? 
 

- Heeft u nood aan 1 centraal punt voor de opnameaanvragen van 
het beddenhuis en het dagziekenhuis ? 

 
   - Is er volgens u nood aan een planner voor het dagziekenhuis ? 

Zo ja, wie is er het best geplaatst voor deze functie ?  
 
 
* Heeft u nood aan een systeem met QUOTA per specialist ? 
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  * Zou het PRE-OPERATIEVE TRAJECT volgens u moeten verbeteren ? 
   

 
* Wanneer het dagziekenhuis VOLZET is, moet men dan ook gebruik 
kunnen maken van het beddenhuis voor de daghospitalisaties ?  

Zo ja, heeft u een idee over de financiële gevolgen van 
deze aanpak ? 

 
 
  * Vindt u dat er een tekort is aan CAPACITEIT op het dagziekenhuis ? 
    Zo ja, hoe zou men dat volgens u kunnen oplossen ? 
 
 

* Zijn er nog ANDERE elementen met betrekking tot de planning van 
patiënten op het dagziekenhuis die u graag ziet veranderen ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
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Bijlage 4 : Gemiddelde wachttijden per specialisme in % 

 
 
 
 

Wachttijden OFT(%) MKA(%) GYN(%) URO(%) NKO(%) ORT(%) PLA(%) ALG(%) VAA(%) 
0-30 min. WT 27,27 18,75 9,66 20,93 14,17 14,97 18,06 16,67 11,90 
30min. < WT <= 1uur 36,36 18,18 22,27 16,28 19,17 13,05 25,81 19,05 9,52 
1uur < WT <= 1.30 uur 19,70 23,58 16,81 20,93 22,50 8,83 18,71 8,73 16,67 
1.30 uur < WT<=2.00 uur 6,06 15,91 11,76 9,30 17,50 10,94 7,74 7,14 11,90 
2.00 uur < WT<= 2.30 uur 6,06 8,81 12,18 12,79 12,50 11,90 9,03 4,76 9,52 
2.30 uur < WT <= 3.00 uur 3,03 4,26 7,98 8,14 5,00 9,02 3,23 4,76 2,38 
3.00< WT <= 4.00 uur 0,76 7,10 13,03 8,14 8,33 11,71 8,39 16,67 19,05 
WT > 4.00 uur 0,76 3,41 6,30 3,49 0,83 19,58 9,03 22,22 19,05 
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Bijlage 5 : Optreden van de wachttijden langer dan 4 uren in de loop van de dag 
 
 
 

 
Specialisme 

 
Vóór 09.00 uur (%) Na 12.00 uur (%) 

OFT 1 100,00 0 0,00 
MKA 3 25,00 5 41,67 
GYN 13 86,67 0 0,00 
URO 3 100,00 0 0,00 
NKO 1 100,00 0 0,00 
ORT 73 71,57 1 0,98 
PLA 8 57,14 2 14,29 
ALG 16 57,14 0 0,00 
VAA 8 100,00 0 0,00 
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Bijlage 6 : Laattijdige sluitingstijden 
 
 
 
Laattijdige sluittijden van het dagziekenhuis 

 

Overuren dagziekenhuis Aantal patiënten 

sluiting tussen 21.00 en 22.00 uur 67 

sluiting na 22.00 uur 9 
 
 

 
 
 
 
Laattijdige sluittijden over de dagen van de week 

 

Weekdagen waarvan 
Sluittijd na 21.00 uur 

 
Aantal  

 
Maandag 11 
Dinsdag 7 
Woensdag 7 
Donderdag 14 
Vrijdag 17 
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Bijlage 7 : Verdeling van de wachttijden over de weekdagen 

 
 
 
 

verdeling WT > 4 uren 
over de week OFT(%) MKA(%) GYN(%) URO(%) NKO(%) ORT(%) PLA(%) ALG(%) VAA(%) Totaal(%) 

Maandag  0,00 0,28 0,42 0,00 0,83 2,30 5,16 7,94 9,52 26,46 
Dinsdag 0,00 0,85 3,36 1,16 0,00 6,72 0,00 5,56 2,38 20,03 
Woensdag 0,76 0,00 0,84 0,00 0,00 1,54 0,00 3,17 2,38 8,69 
Donderdag 0,00 1,70 1,26 0,00 0,00 4,41 3,87 5,56 4,76 21,57 
Vrijdag 0,00 0,57 0,42 2,33 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 7,92 
WT > 4uur/totaal aantal  
patiënten (%) 0,76 3,41 6,30 3,49 0,83 19,58 9,03 22,22 19,05  

 
 



 


