
 

 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Academiejaar 2009 – 2010 

 

Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van Bus i-
ness Process Modeling Notation (BPMN) als proces 

framework binnen een universitair ziekenhuis:  
van case-study naar algemene aanpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van 

Master in management en beleid in de gezondheidszorg 

Jan Vercruysse 

 

 

Promotor: prof dr B Sijnave 

   Co-promotor: prof dr R Verhaeghe 

http://www.ugent.be/nl


 

 

 



I 

 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Academiejaar 2009 – 2010 

 

Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van Bus i-
ness Process Modeling Notation (BPMN) als proces 

framework binnen een universitair ziekenhuis:  
van case-study naar algemene aanpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van 

Master in management en beleid in de gezondheidszorg 

Jan Vercruysse 

 

 

 

Promotor: prof dr B Sijnave 

   Co-promotor: prof dr R Verhaeghe 

  

http://www.ugent.be/nl


II 

 

Abstract 
 

Inleiding: Het scheppen van een kader voor optimale dienstverlening 

is een doel binnen de Klinisch Ondersteunende Sector Universitair  

Ziekenhuis Gent (UZG). In deze masterproef wordt onderzocht of de 

toepassing van de Business Process  Modeling  Notation (BPMN) 

standaard kan leiden tot het optimaliseren van  zorgprocessen binnen 

een universitair ziekenhuis. 

 

Methodologie: Er werd een exploratief kwalitatief onderzoek via 

participerende observatie uitgevoerd op de medische dienst Ultraso-

nografie UZG. De verschillende stappen van het volledige zorgpro-

ces werden uitgetekend volgens de BPMN standaard. Bij elk van 

deze stappen werd een bevraging gedaan naar de doorlooptijden. De 

uitgetekende zorgprocessen volgens de BPMN standaard en de be-

vraagde  doorlooptijden werden gebruikt als basis om een inzicht te 

verwerven in het verloop van de zorgprocessen en het formuleren 

van aanbevelingen. 

 

Resultaten: Het in kaart brengen van de verschillende stappen van 

het zorgproces  op de medische dienst Ultrasonografie UZG  leidde 

tot het beschrijven van de driehoeksdistributie van de doorlooptijd  

van de globale workflow. Op die manier werd  een reductie  van de 

verwachte  doorlooptijd van de workflow berekend  van 3 uur tot 1 

uur.     

 

Conclusies: De BPMN standaard werd hier gebruikt ter optimalisatie 

van klinische zorgprocessen maar moet als modelleringstool gezien 

worden als   een  onderdeel    van    Business    Proces   Management .  

Discussie en aanbevelingen voor verdere onderzoek: er kunnen vra-

gen gesteld worden  rond de generaliseerbaarheid van  de bevindin-

gen  gezien de  kleine dienstsetting. Daarom stellen we verder weten-

schappelijk kwantitatief onderzoek voor rond verschillende behan-

del- en zorgprocessen in verschillende klinische diensten van UZG.  

 

Aantal woorden masterproef: 13404 (exclusief dankwoord, bijlagen 

en bibliografie)  
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Inleiding 
 

Sinds mei 2008 ben ik tewerkgesteld als zorgmanager van de Kli-

nisch Ondersteunende Sector (KOS) van het Universitair Ziekenhuis 

(UZ) Gent. In hoofdzaak kijk ik doorheen de bril van de patiënt hoe 

de dienstverlening verloopt  en hoe ik deze kan  helpen bewaken en 

optimaliseren. In één van mijn doelstellingen 2008-2009 (Vercruysse, 

2009) staat het scheppen van een kader voor optimale dienstverle-

ning voorop. Hieronder valt  optimalisatie van de zorg en logistiek 

als één van de voornaamste doelstelling binnen de Klinische Onder-

steunende Sector (Eindrapport Klinisch Ondersteunende Sector UZ 

Gent, 2007) 

Het leek me nuttig om hierover wetenschappelijk onderzoek te ver-

richten in het kader van mijn masterproef en in het kader van mijn 

eigen werksetting. 

De Klinisch Ondersteunende Sector UZ Gent omvat naast de entiteit 

apotheek, de entiteit labo ook een beeldvormende entiteit waaronder  

de medische diensten Radiologie en Medische beeldvorming, Radio-

therapie, Kerngeneeskunde en Ultrasonografie vallen. 

Binnen de medische dienst  Radiologie en Medische Beeldvorming 

werd reeds door het management een strategische beslissing geno-

men de overgang te maken van een analoge naar een digitale radio-

logie met behulp van verschillende informatie technologische toe-

passingen: een nieuw Radiologisch Informatie Systeem (RIS), daar-

aan gekoppeld een Picture Archiving and Communication System 

(PACS) met Speech Recognition. Hierdoor werd er een grondige 

optimalisatie bereikt van de dienstverlening (Devolder & UGent. 

Faculteit Toegepaste Wetenschappen (TW) Vakgroep Technische 

bedrijfsvoering (TW18), 2003; Hallez & UGent. Faculteit 

Toegepaste Wetenschappen (TW) Vakgroep Technische 

bedrijfsvoering (TW18), 2004) 

De medische dienst Ultrasonografie heeft nood aan dergelijke opti-

malisatie van de dienstverlening. In dit kader zocht ik naar een in-

strument, “een managementtool binnen een business proces mana-

gementsysteem”, om de huidige workflow in kaart te kunnen bren-
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gen en aan de hand hiervan een optimalisering van de dienstverle-

ning voor te stellen.  

Daarom  ben  ik binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheids-

wetenschappen op zoek gegaan  naar professoren, die geïnteresseerd 

waren in een masterproef onderwerp rond het optimaliseren van (lo-

gistieke- en zorg) processen binnen de Klinisch Ondersteunende 

Sector, meer specifiek de medische dienst Ultrasonografie. Ik vond 

weerklank bij prof. dr. R. Verhaeghe die gespecialiseerd is in veran-

deringsmanagement. Op zijn beurt verwees  prof. dr. R. Verhaeghe 

me door naar prof. dr. B. Sijnave die  als ICT – manager – CIO  te-

werkgesteld is in het UZ Gent op de dienst Informatie- en communi-

catietechnologie. Begeleiding van mijn masterproef door deze beide 

professoren leek mij interessant omdat er een brug kon gevormd 

worden tussen business en ICT: twee  verschillende werelden,  de 

wereld van zorg en dienstverlening en de wereld van informatica. 

Na enkele  vergaderingen  werd  de titel van de masterproef  gefor-

muleerd : “Haalbaarheidsstudie van de toepassing van Business Pro-

cess Modeling Notation (BPMN) als proces framework binnen een 

universitair ziekenhuis – van case study naar algemene aanpak”.  

De opzet van deze thesis is opgebouwd  rond volgende twee vragen: 

- Kunnen we de workflow van de medische dienst Ultraso-

nografie van het UZ Gent optimaliseren door het  in kaart 

brengen van de verschillende stappen in zorgprocessen via  

de BPMN standaard? 

- In welke mate kan het gebruik van de BPMN standaard  

een toegevoegde waarde betekenen in het optimaliseren 

van dienstverleningsprocessen ziekenhuisbreed? 

Aan de hand van een case studie zal de volledige workflow van de 

medische dienst Ultrasonografie onderzocht worden. Hierbij wordt 

het volledige traject van de dienstverlening gevisualiseerd via de  

BPMN standaard teneinde een proces management framework op te 

zetten die de zorgprocessen optimaliseert.  

Nadien wordt er gereflecteerd of deze manier van werken kan toege-

past worden ziekenhuisbreed. 

In het eerste hoofdstuk  wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de 

historiek omtrent het ontstaan van de BPMN standaard zowel in de 

profit sector als de non-profit sector. 
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Vervolgens worden in een volgend hoofdstuk de methodologische 

regels van de BPMN uitgelegd die gehanteerd worden in het gebruik-

te software programma Business Process Visual Architect Modeler 

Edition Ver. 2.4.(SP2 20090212). 

Daarna volgt de beschrijving van een exploratief kwalitatief onder-

zoek van bestaande zorgprocessen op de medische dienst Ultrasono-

grafie UZ Gent waarbij via participerende observatie het volledige 

zorgproces zal uitgetekend worden volgens de  BPMN standaard. 

Het volledige traject van het zorgproces zal uitgetekend worden met 

de volgende stappen: verwijzing, planning, registratie, uitvoering, 

vertrek, verslag en facturatie rekening houdend met de aanvraagwij-

ze, de onthaal- en balieactiviteiten, het gebruik van een digitaal af-

spraaksysteem, de wachttijden, de onderzoeksprocedure (voorberei-

ding, onderzoekstijd en nazorg) de verslaggeving, controle, verzen-

ding en  het facturatie proces. Bij elk van deze stappen zal de gebrui-

ker bevraagd worden naar de doorlooptijden teneinde de driehoeks-

distributie van de doorlooptijd van de processtappen in te schatten. 

Aan de hand van de uitgetekende zorgprocessen van de BPMN    

standaard en bevraagde doorlooptijden verwerft men een beter in-

zicht in het verloop van zorgprocessen. Dit kan als basis dienen voor 

het verbeteren van deze zorgprocessen met of zonder informatisering 

binnen de dienst Ultrasonografie UZ Gent. 

Aan de hand van de literatuurstudie en van het exploratief kwalitatief 

onderzoek op de medisch dienst Ultrasonografie UZ Gent België 

zullen er aanbevelingen geformuleerd worden in hoeverre de gehan-

teerde methodologie kan gebruikt worden ter optimalisatie van het 

zorgproces op de medische dienst Ultrasonografie en in een brede 

context van de zorgprocessen ziekenhuis breed. 
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Literatuurstudie  

Literatuurstudie  omtrent het ontstaan in de profit 
sector van de BPMN standaard 
Het beroemde gepubliceerde artikel van Michael Hammer van 1990:  

re-engineering work: “don‟t automate, obliterate” in de Harvard Bu-

siness Review vormt de basis van het ontstaan van de BPMN      

standaard. 

Michael Hammer schrijft in dit artikel zijn bevindingen van het au-

tomatiseren van traditionele bedrijfsprocessen (M. Hammer, 1990). 

Hij stelt dat het automatiseren van bedrijfsprocessen door het inzet-

ten van informatietechnologie niet voldoende is om bedrijfsproces-

sen te optimaliseren. Dit dient samen te gaan met herstructurering 

“re-engineering” van deze bedrijfsprocessen “ business process”. 

Het begrip Business Process  Re-engineering (BPR) deed zijn intrede. 

Davenport en Hammer definieerden drie wetmatigheden (Biazzo, 

1998): 

- De organisatie is een verzameling van processen die op 

een empirisch - wetenschappelijke en systematische ma-

nier geherstructureerd kunnen worden. 

- De aard van de verandering is revolutionair en bestaat uit 

de overgang van functioneel - georiënteerde businessunits 

naar multidisciplinaire teams. Hierbij dient de bureaucrati-

sche cultuur in de gehele organisatie veranderd te worden 

en dient bij ieder proces klanttevredenheid  het uitgangs-

punt te worden. 

- Verandering begint bij het hoger management. Zij dienen 

het voorbeeld te zijn voor de organisatie. De verandering 

is niet éénmalig maar het is een continu proces van aan-

passen. 

Door de methodologie van Business Process Re-engineering toe te 

passen wordt ieder bedrijfsproces  geanalyseerd met het oog op  her-

structureren  van de volledig organisatie (Davenport & Stoddard, 

1994).  

BPR is vrij vertaald “bedrijfsverbetertechniek”, een management-

techniek en methodologie waarin een organisatie zijn bedrijfsproces-
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sen fundamenteel en radicaal herstructureert om op deze manier gro-

te verandering in de organisatie teweeg te brengen. 

Er is over de jaren heen veel kritiek geweest op de methodologie van 

Business Process Re-engineering, die beschouwd werd als een reac-

tie waarop de Aziatisch landen zich reorganiseerden en in zowel 

economisch als technisch oogpunt een dreiging voor het Westen 

werden. BPR was de “New Code West”(Grint & Case, 1998). 

Het gebruik van de methodologie van Business Proces Re-

engineering heeft geleid tot verfijnde modellen om bedrijfsprocessen 

te analyseren, efficiënter te laten verlopen en effectiever in te zetten, 

waaronder Total Quality Management (TQM), Business Process 

Management (BPM) en  Six Sigma. 

Business Process Management (BPM) is een volgende cruciale  stap 

naar het ontstaan van Business Process Modeling Notation. 

Volgens Smart P. A., Maddern M & Maull R.S. is Business Process 

Management (BPM) een holistische managementbenadering om  

bedrijfsprocessen  te optimaliseren,vooral op het vlak van efficiëntie 

en effectiviteit, op een continue basis (Smart, Maddern, & Maull, 

2008).  

-  
Figuur 1: Proces van BPM 
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BPM omvat de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om 

de bedrijfsprocessen te (zie Figuur 1): 

- Definiëren: bepalen welke processen nodig zijn in het ka-

der van de strategie van de organisatie 

- Modelleren: documenteren, in kaart brengen, tekenen van 

processchema‟s 

- Simuleren: maken van prototypes, uittesten van (nieuwe) 

processen 

- Ontplooien: voorbereiden tot de uitvoering of implementa-

tie 

- Uitvoeren: implementeren, de realiteit 

- Bewaken: definiëren en uitvoeren van indicatoren, perio-

diek vergelijken van de resultaten met streefwaarden  

- Analyseren: onderzoeken met behulp van technieken, uit-

voeren van audits of zelftoetsingen, uitvoeren van maturi-

teit van processen 

- Optimaliseren: verbeteren  

Het is juist in modelleren van bedrijfsprocessen  dat de connectie 

bestaat tussen Business Process Management Business en Process 

Modeling Notation: de brug tussen business en ICT  

Een bedrijfsproces is het geheel van samenhangende of elkaar beïn-

vloedende activiteiten dat input omzet in output, in die optiek dat de 

input in een bedrijfsproces in het algemeen de output is van andere 

processen en waarbij processen in een organisatie in het algemeen 

gepland en uitgevoerd worden onder beheerste omstandigheden om 

een toegevoegde waarde te brengen. (Hardjono & Bakker, 2006) 

(Tepper, 2001). Alhoewel aanvankelijk bij de introductie Business 

Process Management in de profit-sector de nadruk lag op het auto-

matiseren van mechanische bedrijfsprocessen is het sindsdien uitge-

breid om mensgedreven processen te integreren, waarin de menselij-

ke interactie plaatsvindt in een reeks of parallel  loopt met mechani-

sche processen  (Michael Hammer & Champy, 2003). 

Er bestaat altijd een  aanzienlijke interesse in de opportuniteit  om 

mechanische bedrijfsprocessen te automatiseren. Dit omvat zowel de 

ontwikkeling van een  uitvoerbare technologie voor procesbeheer, als 

hulpmiddelen om processen te modelleren en te ontwerpen (Smart, et 
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al., 2008).  Er is al veel gepubliceerd rond modelleringhulpmiddelen, 

veelal in de optiek van BPM (Gunasekaran & Kobu, 2002). 

Business Process Modeling speelt een belangrijke rol in de Business 

Process Management  (BPM) discipline. Aangezien de Business 

Process Modeling en Business Process Management dezelfde afkor-

ting (BPM) hebben leidt dit soms tot verwarring. 

Business Process Modeling , vrij vertaald procesmodellering  is een 

verzameling van methoden en technieken om  de huidige bedrijfs-

processen in kaart te brengen met als doel geanalyseerd te worden en  

verbeteringen voor te stellen.(Havey, 2005) 

Het in kaart brengen van bedrijfsprocessen  en daarmee gepaard 

gaande werkstromen creëren de mogelijkheid om de interne werking 

van een organisatie te observeren en te evalueren. (Williams, 1967) 

Business Process  Modeling wordt gebruikt bij Business Process  

management en bij Business Process Re-engineering. 

De opgestelde modellen kunnen geformaliseerd worden in een ICT 

omgeving maar dat staat los van het opstellen ervan. 

Daar waar men  in de profit sector  bij bedrijfsverbetering vooral 

inspeelt op de menselijke interactie in een reeks of parallel  met me-

chanische processen zal het in de non-profit sector voornamelijk de 

integratie zijn van mechanische processen zoals ICT in de mens- 

gedreven processen om tot optimalisatie van dienstverlening te ko-

men.  (Harrison-Broninski, 2005) 

Bij het modelleren van processen kunnen bedrijfsprocessen via twee 

verschillende modelleertalen in beeld  gebracht worden (Ko, Lee, & 

Lee, 2009): 

- Op  een grafische, visuele manier  via tweedimensionale 

symbolen zoals de blokjes en de lijnen, die gebruikt wor-

den in BPMN en UML (Unified Modeling Language) 

. Deze modelleertaal wordt de “ graphic (visual) Business 

Process Modeling language” of de “grafische modelleer-

taal” genoemd. 

- Op een niet-grafische ( tekstuele) manier via gestandaardi-

seerde sleutelbegrippen die gebruikt worden in BPE (Bu-

siness Process Execution Language). Deze modelleertaal 

wordt “a non-graphic(text-based) Business Process Mode-

ling language” of de “tekstuele modelleertaal” genoemd.  
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Deze modelleertalen worden dus gebruikt om bedrijfsprocessen  

schematisch in kaart te brengen. 

Het maken van  de schema‟s (proces maps) en het aanpassen daarvan 

aan de werkelijkheid is hetgeen wat procesmodellering effectief doet. 

De discussie en het overzicht dat ontstaat is wat procesmodellering 

juist interessant en nuttig  maakt. 

De voorstelling van bedrijfsprocessen is een nuttig hulpmiddel voor 

managers, zowel de bedrijfsmanagers als de ICT- managers, om 

bedrijfsprocessen te kunnen analyseren en te optimaliseren. 

De klassieke business process  modelleringmethoden  (Hommes, 

2004) zijn flowchart, controle flowdiagram, Gantt Chart, PERT  

(Project Evaluation and Review Technique) diagram en IDEF ( Inte-

grated Definition) 

Recentere proces modelleringmethoden zijn: 

- Business Process Modeling Notation ( BPMN)  

- Unified Modeling Language (UML) 

Business Process Modeling Notation (BPMN) is ontwikkeld in 1989 

door Business Process Management Initiative (BPMI),die in 2005 

fusioneerde met de Object Management Group 

Business Process Modeling Notation (BPMN) is een standaard die 

het mogelijk maakt om  bedrijfsprocessen grafisch weer te geven in 

een Business Process Diagram (BPD) (Simpson, 2004) gebaseerd op 

de flowcharttechniek, die sterk gelijk is aan de activiteitendiagram-

men, die op hun beurt gebruikt worden in Unified Modeling       

Language (UML) (White) 

De activiteitendiagram (schema) is een van de methoden en technie-

ken in de informatica om de verschillende activiteiten van een   be-

drijfsproces in een diagram weer te geven. De activiteiten van een 

bedrijfsproces kunnen worden opgedeeld in 3 delen: (Eppink & 

Bossink, 2004) 

- Producten:  de goederen en diensten van een bedrijf  

- Bewerkingen: activiteiten verricht aan de goederen en 

diensten 

- Beslissingen: beoordelingen over het verdere verloop van 

de activiteiten 

In een activiteitendiagram worden de activiteiten van het bedrijfspro-

ces of de werkstroom zelf weergegeven. De activiteiten worden ge-
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koppeld aan  een gebeurtenis waardoor een object in een bepaalde 

toestand geraakt, die dan op zich gebruikt wordt om een werkstroom 

in kaart te brengen. Deze in kaart gebrachte werkstroom kan dan 

geanalyseerd worden en er kunnen verbeteringen aangebracht wor-

den  waardoor de werkstroom geoptimaliseerd wordt.  

Het gebruik van BPMN heeft als primair doel een standaard  te ma-

ken die door alle zakelijke gebruikers te begrijpen is: van de strategi-

sche adviseurs tot  business analisten, van de proces ontwikkelaars,  

die de eerste ontwerpen van de processen maken , tot  de systeem 

architecten en  software ingenieurs, die zorgen voor de implementa-

tie van de software programma‟s, tot de managers van het bedrijfsle-

ven die deze processen  willen beheersen,  controleren en optimalise-

ren. Zo creëert BPMN een gestandaardiseerde  brug voor de kloof 

tussen de business proces ontwerp en implementatie proces  (White, 

2004). 

 

 

Figuur 2: Gestandardiseerde brug tussen ontwerp en implementatie 

(http://www.zurich.ibm.com/~koe/teaching/ETH2009/White-BPMN-Intro-

slides.pdf) 
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Literatuurstudie omtrent het ontstaan in de non-
profit sector van de BPMN standaard 
Anno 2007 wordt er in Spanje voor de eerste maal vooropgesteld om 

BPMN standaard te gebruiken   in  een gezondheidszorg bedrijfspro-

ces  (Rodriguez, Fernandez-Medina, & Piattini, 2007) in het kader 

van de integratie van veiligheidsvereisten op bedrijfsprocesniveau. 

In 2008 wordt  de BPMN standaard voor het eerst toegepast  voor de  

procesmodellering op een departement Pathologie van het Hospital 

General de Cuidad Real (HGCR) en dit in samenwerking met het 

departement van Technologies and Information Systems van de uni-

versiteit van Castilla la Mancha.(UCLM) (Rojo, et al., 2008) 

Hierin wordt gesteld dat  het gebruik van de BPMN standaard voor 

het modelleren van processen binnen een dienst Pathologie niet ge-

kendis in Spanje of in andere landen. De auteurs stellen hun ervaring 

voorop in de uitwerking van conceptuele modellen van processen in 

de dienst Pathologie kaderend in een globaal operatieplanningssys-

teem. Hierin wordt  het proces van het nemen van  een weefselstuk   

tijdens een chirurgische ingreep van een patiënt  tot  het uitvoeren  en 

het ter beschikking stellen van  het resultaat van het  anatomische 

pathologische onderzoek van dit weefselstuk   in kaart gebracht via 

de BPMN standaard (Figuur 3). 
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Figuur 3: BPMN-voorstelling van het pathologisch proces 
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Hiervoor werd een multidisciplinaire werkgroep samengesteld van 

software ingenieurs van de  Alarcos Research Groep van de Univer-

siteit van Castilla La Mancha en de gezondheidsmedewerkers van 

het Hospital General de Cuidad Real.  

Het creëren van een multidisciplinaire werkgroep is een efficiënte 

methode geweest om het gebruik van de BPMN standaard toe te 

passen in een reële werksituatie binnen een ziekenhuis meer speci-

fiek  de samenwerking en communicatie tussen een operatiekwartier 

en een dienst Pathologie. Dit heeft geleid tot een optimalisatie van dit 

proces doordat  modellering de knelpunten in kaart  heeft gebracht  

waarvoor verbeteringen werden voorgesteld. 

In de conclusie wordt gesteld dat het gebruik van de BPMN stan-

daard een essentiële stap  kan betekenen voor verdere analyse en 

verbetering van gezondheidszorgprocessen.  

Uit dit artikel volgt een tweede artikel “ Process Modeling of the 

Health sector using BPMN: a case study” (Rolon, et al., 2008) waar-

in aan de hand van het voorgaande artikel wordt gesteld dat het ge-

bruik van de BPMN standaard  in een gezondheidszorgsector ook  

een   gestandaardiseerde brug kan creëren  voor de kloof tussen het 

business proces ontwerp en het implementatie proces door samen-

werking  van alle betrokken actoren. 

Methodologische regels van BPMN 
De eerste versie van Business  Process Visual  Modeler Edition  Ver. 

1.0.(sp1 20060308) verscheen in maart 2006 ("Business Process 

Visual ARCHITECT 1.0 SP1 Release Notes," 2006) en het in mijn 

onderzoek gebruikte software programma (Business Process Visual 

Architect (BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4.(sp2 20090212) ver-

scheen in november 2009 ("Business Process Visual ARCHITECT 

3.1 Service Pack 1 Release Notes," 2009). 

De huidige versie van de standaard notatie ‟BPMN‟ is 1.2.  De hui-

dige versie van het  programma  „Business Process Visual Architect‟ 

voor het in kaart brengen van processen, volgens de standaard notatie 

BPMN, is 2.4.                                                   

Het gebruikte software programma Business Process Visual Archi-

tect ( BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4.( sp2 20090212) werd op de 

markt gebracht   door Visual Paradigm International, die een leve-
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rancier is van softwarepakketten en die organisaties in staat stellen 

om hun bedrijfsprocessen te visualiseren. 

Door de bedrijfsprocessen schematisch (grafisch) in kaart te brengen 

worden deze processen overzichtelijker en aanschouwelijker en vor-

men deze grafische kaarten de basis  voor discussies. Het wordt ge-

hanteerd als evaluatiemethode voor de interne werking  van organi-

saties (procesmanagement, Business Process Re-engineering)   

De stappen die ondernomen moeten worden om tot het opstellen van 

een processchema te komen zijn de volgende (Maes, 2009): 

- van iedere stap dient men de informatie te verzamelen en 

te analyseren. De actoren dienen geïdentificeerd te worden 

en moeten bevraagd worden 

- men moet een modelleringmethode kiezen (hier wordt  

voor    BPMN standaard gekozen). 

- er dient een model opgesteld te worden 

- dit model dient teruggekoppeld te worden  naar de actoren 

en nadien dient het model aangepast te worden. (iteratief) 

Het  gebruikte softwareprogramma geeft de mogelijkheid een grafi-

sche notatie te creëren voor het modelleren van bedrijfsprocessen 

door middel van: 

- het opstellen van een diagram van de processtroom ( flow-

chart) 

-  het gebruik van een firma-onafhankelijke standaard 

( ULM), onderhouden OMG (Object Management Group) 

- een neutrale methodologie. 

Hierdoor  spreekt men vanaf  het softwareprogramma  Business  

Process Visual  Modeler Edition  Ver. 2.0. meer over Business Pro-

cess Model and Notation dan over Business Process Modeling Nota-

tion. 

Eigenlijk gaat het figuurlijk over de “orchestratie” van een “choreo-

grafie” (Rosen, 2008): 

“Orchestratie”: een centrale controller beheerst het proces (vergelij-

king met muziek georkestreerd door orkestleiders); het gaat over de 

activiteiten en beslissingen binnen een „pool‟. 

“Choreografie”: wanneer er meerdere onafhankelijke participanten 

zijn bij een complex proces (meerdere „pools‟) volgt iedere deelne-
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mer (actor) zijn eigen regels, maar het samenspel tussen de deelne-

mers bepaalt het globale gedrag van het gehele proces. 

Door het gebruik van dit softwareprogramma is men in staat een 

bedrijfsoverzicht te geven van een „end to end proces‟ zonder de 

opsomming van alle technische implementatiedetails. 

Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige diagramobjecten. Het 

betreft 3 basisvormen: 

- een cirkel die een gebeurtenis weergeeft (event) 

- een rechthoek die een activiteit weergeeft (activities) 

- een ruit die een beslissing weergeeft (gateway) 

 

 

Figuur 4: Gebruik van de basisvormen uit BPMN (Maes, 2009) 

 

 Deze basisvormen worden aan elkaar gekoppeld via connectoren 

(connectors) en geven grafisch een diagram weer van een proces-

stroom (flowchart)  Bij elk diagramobject  kan men ook documenta-

tie (artifacts) toevoegen  ter verduidelijking. 
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Figuur 5: Stroomobjecten, connectoren en artifacten (Maes, 2009) 

 

Deze diagram van de processtroom wordt weergegeven in  “pool” 

die onderverdeeld kan worden in  worden in “lanes (within a pools)” 

 

 

Figuur 6: Pools en Lanes (Maes, 2009) 

 

Zo kunnen er verschillende pools ontstaan bv. een pool  van de ini-

tiator van een proces en een pool  met verschillende actoren  weerge-

ven in lanes.  
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Figuur 7: Gebruik van pools en lanes (Maes, 2009) 

Binnen een pool (“orchestratie”) delegeert men een activiteit (“cho-

reografie”). 

Bepaalde van deze stroomobjecten (flow objects) kunnen verder 

onderverdeeld worden om de processtroom te verduidelijken, meer 

bepaald gebeurtenissen, activiteiten en beslissingen: 
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- Types gebeurtenissen (events): 

 

 

Figuur 8: Voorstelling van gebeurtenissen 

 

- Types activiteiten (activities): 

 

 

Figuur 9: Voorstelling van activiteiten 
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- Types beslissingen (gateway): 

 

Figuur 10:Voorstelling van beslissingen 
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Situering van het onderzoek 
Het onderzoek is gebeurd op de medische dienst Ultrasonografie van 

het Universitair ziekenhuis Gent (UZG), het tweede grootste zieken-

huis van Vlaanderen (na UZ Leuven). Het Universitair Ziekenhuis 

Gent  beschikt over uitgebreide voorzieningen voor eendaagse en 

meerdaagse opnamen ( meer dan 1000 bedden), diagnostiek, behan-

deling en verzorging ("Over UZ Gent: Kerngetallen," 2010). 

De oorsprong van het huidig Universitair Ziekenhuis gaat terug tot 

1835 en was bij aanvang  gevestigd op de Bijloke, waar de patiënten 

voor de zorg en de nazorg er verbleven in zalen. Het UZG werd, met 

het optrekken van het nieuwe gebouwencomplex rond 1930 (inge-

bruikname rond 1960), ingeplant aan de rand van de stad Gent met 

toegang tot de autosnelweg E40 en is hierdoor makkelijk bereikbaar 

vanuit verschillende delen van het land (50 jaar UZ Gent). 

Het UZG dient, in het licht van zijn verbondenheid met de Universi-

teit Gent, naast het uitvoeren van belangrijke opdrachten als      pati-

ëntenzorg en dienstverlening ook een instituut te zijn waar ruimte is 

voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Voor zijn opdrachten 

beschikt het dan ook over een groot aantal personeelsleden Het totale 

korps telt ongeveer 5500 leden, van wie er bij aanvang van dit on-

derzoek 7 verbonden waren aan de medische dienst Ultrasonografie. 

De medische dienst Ultrasonografie behoort tot de beeldvormende 

entiteit van de Klinisch Ondersteunende Sector. 

 
Figuur 11: Organogram Klinisch Ondersteunende Sector UZ Gent 
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De medische dienst voor Ultrasonografie staat in voor de diagnostiek 

door middel van echografische beeldvorming, Doppler-onderzoek 

van bloedvaten en echogeleide puncties. Ook voor behandelingen 

door middel van echogeleide punctie en drainage kan men terecht op 

deze dienst. Echografie en Doppler-onderzoek zijn twee technieken 

die gebruik van maken hoogfrequente geluidsgolven (ultrageluiden) 

("Centrale dienst voor ultrasonografie," 2009) 

Echografie is een eerstelijnsonderzoek, het is vooral een richtingge-

vend onderzoek qua diagnostiek. Het diagnostisch onderzoek heeft 

als belangrijkste voordeel dat het zonder stralenbelasting heel wat 

nuttige informatie oplevert voor verdere therapiebepaling 

(Eindrapport Klinisch Ondersteunende Sector UZ Gent, 2007).      

In 2009 meldden zich 18409 patiënten aan voor een echografisch 

onderzoek. (registratieboek  dienst Ultrasonografie, 2009)                                  

Hiervoor  werden in 2009 ongeveer 31500 prestaties gefactureerd 

voor een bedrag van 1.146700 € (Van De Putte, 2010). Dit is een 

onderschatting, aangezien de onderzoeken van twee verschillende 

regio‟s in het lichaam slechts als één prestatie mogen gefactureerd 

worden (Van De Putte, 2010). 

De centrale dienst Ultrasonografie werkt enkel op afspraak na ver-

wijzing met een wachttijd van één à twee dagen. De wachttijd in de 

wachtzaal is een 10 minuten tot 60 minuten. 

Een aanvraag voor een echografisch onderzoek binnen hetz ziekn-

huis kan op twee manieren gebeuren: ofwel via het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD) (“EPD,”2009) ofwel via een papieren stan-

daardaanvraagformulieren  (Bijlage 1: voorbeeld van een papieren 

standaardaanvraagformuleer).  

De aanvragen van buiten het ziekenhuis gebeuren op een schriftelijke 

aanvraag die door de  artsen zelf wordt geschreven. Er bestaat geen 

standaardaanvraagformulier, zij stellen zelf een aanvraagformulier 

op. 

De verslaggeving gebeurt voor interne aanvragen, dus binnen het 

ziekenhuis, direct in het EPD. Bij vaststelling van ernstige proble-

men wordt er contact opgenomen met de aanvrager. Externe bericht-

geving gaat via uitgeprinte verslagen en de  GZO-portaalsite (Gents 

Ziekenhuis Overleg)  www.gzo.be (een elektronische mailing tussen 

het ziekenhuis en de huisarts of de specialist). 

http://www.gzo.be/
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Probleem- en doelstelling/vraagstelling 
De studie van mijn masterproef is gebaseerd op 2 onderzoeksvragen: 

- Kunnen we de workflow van de dienst Ultrasonografie 

( UZ Gent België) optimaliseren door het in kaart brengen 

van de verschillende stappen in de zorgprocessen via de 

BPMN standaard (software programma Business Process 

Visual Architect ( BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4.( sp2 

20090212)? 

- Kan deze BPMN standaard op grotere schaal toegepast 

worden ziekenhuisbreed ter optimalisatie van de verschil-

lende zorgprocessen 

De probleemstelling zal als volgt geformuleerd worden: 

- Ik onderzoek aan de hand van een case study de volledige 

workflow van de dienst Ultrasonografie (UZ Gent België). 

Hierbij wordt het volledige traject van de dienstverlening 

gevisualiseerd via de reeds vermelde BPMN standaard 

teneinde een proces management framework op te zetten 

die de zorgprocessen optimaliseert. 

- Ik reflecteer of deze manier van werken kan toegepast 

worden ziekenhuisbreed. 
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Onderzoeksmethode  
Deze studie wil een antwoord bieden op de 2 gestelde onderzoeks-

vragen. Hierbij werd de volgende onderzoeksmethodologie gevolgd: 

- Een grondige literatuurstudie om na te gaan of het gebruik 

van de BPMN-standaard in een non-profit sector toepas-

baar is ter optimalisatie van de zorgprocessen in een zie-

kenhuis. Hierbij werden de methodologische regels van de  

BPMN gehanteerd die opgenomen zijn in een software-

programma Business Process Visual Architect (BP-VA) 

Modeler Edition Ver.2.4.( sp2 20090212) 

- Een exploratief kwalitatief onderzoek van bestaande zorg-

processen op de medische dienst Ultrasonografie UZ Gent 

België werd uitgevoerd, waarbij via participerende obser-

vatie het volledige zorgproces uitgetekend is volgens de 

vooropgestelde BPMN standaard. Het volledig traject van 

het zorgproces werd uitgetekend  met de volgende stappen: 

verwijzing – planning – registratie – uitvoering – vertrek – 

verslag  en facturatie rekening houdend met de aanvraag-

wijze, de onthaal- en balieactiviteit, het gebruik van digi-

taal afspraaksysteem, de wachttijden, de onderzoeksproce-

dure (voorbereiding, onderzoekstijd en nazorg) en het fac-

turatie proces. Bij elk van deze stappen werd de gebruiker 

bevraagd worden teneinde de driehoeksdistributie van de 

doorlooptijd van de processtappen in te schatten. 

- Aan de hand van de uitgetekende zorgprocessen via de  

BPMN standaard en bevraagde doorlooptijden verwerf ik 

een beter inzicht in het verloop van de zorgprocessen. Dit 

diende als basis voor het verbeteren van deze zorgproces-

sen met of zonder informatisering. 

Aan de hand van de literatuurstudie en van het exploratief kwali-

tatief onderzoek op de medische dienst Ultrasonografie UZ Gent 

België werden er aanbevelingen geformuleerd in hoeverre de ge-

hanteerde methodologie kan gebruikt worden ter optimalisatie 

van het zorgproces op de medische dienst Ultrasonografie en in 

een brede concrete context van zorgprocessen ziekenhuisbreed. 
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Gebruikte werkwijze 

Eerste onderzoeksvraag 
Om de eerste onderzoeksvraag  te kunnen beantwoorden werd  er een  

onderzoeksproject opgestart op de medische dienst Ultrasonografie.  

Aan de hand van  een uitgevoerd  exploratief kwalitatief onderzoek 

via een participerende observatie  werden de verschillende stappen  

in  de zorgprocessen in kaart  gebracht via de vermelde BPMN stan-

daard. Het in kaart brengen van de verschillende stappen van het 

zorgproces op de medische dienst Ultrasonografie leidde tot het be-

schrijven van de driehoeksdistributie van de doorlooptijd van de 

globale workflow.  

  

In de hierna volgende paragrafen zal  deze keuze  verantwoord wor-

den. 

- Kwalitatief onderzoek via participerende observatie : 

 De eerste belangrijke stap was het uitvoeren van een grondige litera-

tuurstudie om na te gaan of het gebruik van  een BPMN standaard in 

een non-profit sector  al was toegepast  ter optimalisatie van de zorg-

processen in een ziekenhuis en waarom. 

Nadien werd geopteerd voor een kwalitatief onderzoek wegens het 

observerend en beschrijvende karakter van het onderzoek .             

Het  volledige traject  van de dienstverlening werd geobserveerd 

door dhr S Witdouck in het kader van een stageopdracht (Witdouck, 

2008) en nadien door mezelf: de verwijzing –  de planning- de regi-

stratie –  de uitvoering –  het vertrek – het verslag  en de facturatie. 

Hierbij werd er  rekening houdend met de aanvraagwijze, de onthaal- 

en balieactiviteit, het gebruik van digitaal afspraaksysteem, de 

wachttijden, het onderzoeksprocedure (voorbereiding, onderzoekstijd 

en nazorg) en het facturatie proces. Hierbij werden de verschillende 

actoren geobserveerd bij elk van deze stappen en werden hiervan 

notities gemaakt volgens eenzelfde protocol: wat, wie, waar, hoe,  

met of zonder informatisering. 

 

- Exploratief onderzoek: 

Er werd geopteerd om een exploratief onderzoek uit te voeren we-

gens de  beperktheid van gepubliceerde uitgevoerde wetenschappe-
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lijke onderzoeken naar  het gebruik van de vermelde BPMN stan-

daard in het ziekenhuis (Rolon, et al., 2008). Het is zodoende evident 

dat het terrein vooreerst wordt afgetast. Aangezien een exploratief 

onderzoek voornamelijk een kleinschalig onderzoek betreft dat zich 

vooral focust op „getting into the research object‟, is een exploratief 

onderzoek daarvoor een aangewezen onderzoekopzet (Straetmans & 

UGent. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GE), 

2007) 

- Het modeleren van het zorgproces met de BPMN stan-

daard  

 Het uittekenen  van de workflow gebeurde  via de BPMN standaard 

(software programma Business Process Visual Architect (BP-VA) 

Modeler Edition Ver.2.4.(sp2 20090212) 

Alle verschillende stappen van de workflow werden in kaart gebracht  

rekening houdend met de  bevraagde doorlooptijden. 

 Eerst werden de afzonderlijke processtappen via de BPMN stan-

daard gevisualiseerd: de aanvraag verwijzing, de planning, de regi-

stratie, uitvoering van het onderzoek en het vertrek en als laatste 

afwerking van het onderzoek. Ze werden beschouwd als deelproces-

sen binnen de  globale workflow van de medische dienst Ultrasono-

grafie. 

Deze  verschillende processtappen werden dan geïntegreerd in de 

globale workflow Ultrasonografie 

Aan de hand van deze verschillende kaarten  werden mogelijke  

knelpunten opgespoord en werden aanbevelingen ter optimalisatie 

van het zorgproces voorgesteld.  

 

- Driehoeksdistributie 

Als laatste stap werd de doorlooptijd van de verschillende zorgpro-

cessen bevraagd aan de  verschillende uitvoerders (actoren) van de 

medische dienst Ultrasonografie 

 Bij elk van deze stappen werden de gebruikers bevraagd naar de 

minimale, de meest waarschijnlijke  en de maximale doorlooptijd in 

minuten/seconden   teneinde de driehoeksdistributie van de door-

looptijd van de processtappen in te schatten.  Deze mondelinge be-

vraging gebeurde in het kader van de participerende observatie en 

dient gezien te worden als kwalitatieve simulatie van de diverse 
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doorlooptijden waaraan kwantitatieve cijfers ( minuten/seconden) 

worden gegeven.  

Een driehoeksdistributie wordt typisch gebruikt in projectmanage-

ment om gebeurtenissen te modelleren die binnen een interval 

plaatsvinden dat door een minimum- en maximumwaarde wordt 

bepaald. Het is gebaseerd op een kennis van het minimum en het 

maximum en een “geïnspireerde guess” (Weisstein, 2010) in verband 

met de modale waarde. In het geval van de doorlooptijd van de pro-

cesstappen worden dus de volgende tijden bevraagd  

- a = de minimum doorlooptijd in minuten/seconden 

- m = de meest waarschijnlijke (modale) doorlooptijd in mi-

nuten/seconden 

- b = de maximum doorlooptijdtijd in minuten/seconden 

om te komen tot de verwachte waarde via de driehoeksdistributie van 

de doorlooptijd in minuten/seconden van elk van de  processtappen. 

E =(a+m+b)/3   

Tweede onderzoeksvraag 
Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werd er 

beroep gedaan op de uitgevoerde literatuurstudie.                                           

Daarnaast werd binnen het universitair ziekenhuis van Gent gezocht 

naar klinische of bedrijfsondersteunende diensten die de BPMN 

standaard reeds hanteerden ter optimalisatie van zorgprocessen. 

Hierna werd de reflectie gemaakt of het in kaart brengen van een 

zorgproces via de BPMN standaard  ziekenhuisbreed kan toegepast 

worden.  
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Resultaten 
Beschrijving van de workflow van de medisch dienst Ultrasonografie 

UZ Gent- overdag. 

Eerst worden de verschillende proces stappen beschreven volgens 

hetzelfde protocol: wat, wie, waar,wanneer en hoe. 

Nadien volgt een beschrijving van de driehoeksdistributie van de 

doorlooptijd van de processtap gevolgd door de grafische voorstel-

ling en bespreking van de knelpunten.  

Als  slot vindt men de algemene grafische voorstelling  en bespre-

king van  de doorlooptijden van de globale workflow van de medi-

sche dienst Ultrasonografie. 

Aanvraag – verwijzing  

Wat  
- De aanvraag gebeurt door een refererende arts. In de aan-

vraag wordt vastgelegd welk soort  echografisch onder-

zoek de patiënt moet ondergaan met verwijzing naar de              

lichaamsregio. Hierbij worden de eventuele (klinische) 

aandachtspunten genoteerd. 

Wie- waar  
- De aanvraag moet altijd uitgaan van een refererende arts 

(niet verbonden met de echografie). Deze aanvraag komt 

ofwel van binnen het ziekenhuis (de polikliniek, een afde-

ling , spoed) ofwel van een huisarts van buiten het zieken-

huis. De patiënt wordt doorgestuurd vanuit een bepaalde 

locatie (afdeling- poli-extern(onthaal)). 

Wanneer 
- De tijdstippen wanneer de aanvraag wordt voorgeschreven, 

variëren van dienst tot dienst. 

Hoe  
- Binnen het ziekenhuis: 

o De aanvraag voor een echografie kan op 

twee manieren gebeuren: ofwel via het Elek-

tronisch Patiëntendossier (EPD)  door het 
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lanceren van elektronisch order ofwel via de 

papieren standaardaanvraagformulieren. 

- Buiten het ziekenhuis: 

o Gezien de huisartsen geen standaardaan-

vraagformulier voorhanden hebben, stellen 

ze zelf een aanvraagformulier op met de  

nodige klinische gegevens. Dit wordt mee-

gegeven met de patiënt die dit meebrengt 

naar het onderzoek. 

 

Doorlooptijd aanvraag - verwijzing 
Voor de aanvraag en verwijzing kan er geen doorlooptijd be-

vraagd worden, omdat deze zowel extern als intern  buiten de  

medische dienst Ultrasonografie gebeuren. De manier waar-

op de aanvraag en verwijzing ( al dan niet elektronisch ) ge-

beuren heeft wel impact op de doorlooptijd van de “plan-

ning,- registratie- uitvoering”   processtap. 
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Grafische voorstelling aanvraag - verwijzing 
 

 

  

Figuur 12: BPMN-schema aanvraag - verwijzing 
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Knelpunten aanvraag 
- De aanvraagformulieren zijn niet uniform. Zoals eerder 

aangehaald, wordt de aanvraag genoteerd ofwel in het 

EPD, ofwel op een standaardaanvraagformulier, ofwel 

stelt de arts zelf een verwijsbrief op. 

- Het geschrift van de refererende arts is niet altijd leesbaar 

bij het indienen van de aanvraag. Hierdoor moet soms nog 

gebeld worden naar de arts in kwestie om verduidelijking 

te vragen, waardoor er tijdsverlies optreedt in de doorloop-

tijd van de “aanvraag- onderzoek” processtap. 

- In sommige gevallen is er noch een standaardaanvraag-

formulier, noch een aanvraag via het EPD. In dit geval 

moet gebeld worden naar de afdeling en wordt gevraagd 

de aanvraag door te faxen of eventueel toch nog een elek-

tronisch order te plaatsen in het EPD indien het gaat over 

een aanvragende interne arts, waardoor er  opnieuw een 

tijdsverlies optreedt in de doorlooptijd van de “aanvraag- 

verwijzing” processtap. 

- Soms gebeurt het dat de uitvoerende arts toch nog de aan-

vragende arts dient te contacteren bij het onderzoek om 

een verduidelijking te krijgen over het type van onderzoek 

en de indicatie. 
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Planning 

Wat  
- Na het invullen van de aanvraag door de refererende arts , 

moet deze nog ingepland worden. Dit gebeurt via Ultra-

Genda (een elektronisch planningspakket dat in het UZ 

gebruikt wordt) 

Wie -  waar 
- Binnen het ziekenhuis:                                                                                                                 

Binnen het ziekenhuis kan geboekt worden door drie per-                                        

sonen: de refererende arts zelf, een verpleegkundige van 

de afdeling/de polikliniek/spoed of via het secretariaat. 

- Buiten het ziekenhuis: 

De huisarts boekt vaak zelf een afspraak voor zijn patiënt       

of de patiënt doet dit in opdracht van de huisarts. 

Wanneer en hoe 
- Binnen het ziekenhuis: 

De tijdstippen wanneer er geboekt wordt, variëren van 

dienst tot dienst. Er kan op elk tijdstip geboekt worden op 

UltraGenda met de computer. Belangrijk hierbij te ver-

melden is dat via deze weg er enkel voor de volgende dag 

kan geboekt worden ( en niet  voor die dag zelf). 

Een tweede manier is dat er gebeld kan worden tijdens de 

werkuren ( 8u- 12u30 en van 13u15- 17uur) voor diezelfde 

dag of één van de volgende dagen.  Op deze manier is het  

de verpleegkundige van de medische dienst Ultrasonogra-

fie die dit in UltraGenda boekt. 

Een laatste mogelijkheid is dat de patiënten zelf naar de 

medische dienst Ultrasonografie gestuurd worden zonder 

voorafgaandelijk telefonische afspraak of via UltraGenda 

geboekte afspraak. Dit gebeurt evenwel niet veel maar 

komt zo  nu en dan wel voor. 

- Buiten het ziekenhuis 

Ook hier zal telefonisch contact opgenomen worden tij-

dens de werkuren en zal een afspraak gemaakt worden die 

ingepland wordt op het schema. Dit kan zowel door de 
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aanvragende arts en of de patiënt zelf gebeuren. Opnieuw 

zal de planning  dan door de verpleegkundige van de me-

dische dienst Ultrasonografie ingebracht worden in het  

UltraGenda systeem. 

Bij boekingen de dag zelf (dringend – passend bij het po-

liklinisch bezoek) kunnen er altijd patiënten toegevoegd 

worden in het systeem en kan men tot een bezetting van 

200% gaan (in het kader van de eerstelijnszorg), dit afhan-

kelijk van het aantal aanwezige artsen op de dienst.  

Doorlooptijd planning 
- a = 1 min 

- m = 1 min 

- b = 2  min 

- e =  1 min20 sec 

- De verwachte doorlooptijd E voor planning is  1min 20 

sec 

- (zie Tabel 1 op pagina 56) 
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Grafische voorstelling  planning 
 

 

  

Figuur 13: BPMN-schema planning 
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Knelpunten planning  
 

- De planning is afhankelijk van het aantal aanwezige artsen 

op dienst en hun opleiding. Als er bijvoorbeeld maar één 

arts radioloog aanwezig is, kan maar één iemand duplex 

onderzoeken  uitvoeren, waardoor een langere doorloop-

tijd kan ontstaan bij die ene arts. 

- Het programma UltraGenda wordt te weinig gebruikt door 

andere diensten om te reserveren. Er wordt nog teveel tele-

fonisch contact opgenomen om de verpleegkundigen te la-

ten plannen. Door het vele telefoneren gaat er tijd verloren 

voor de verpleegkundigen van de medische dienst Ultra-

sonografie. Deze tijd zouden ze beter in de opvolging van 

de patiënten moeten kunnen investeren. 
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Registratie 
 

Wat 
- Er moet een registratie gebeuren van de patiënten die aan-

gekomen zijn op de dienst. Dit wordt gedaan door de        

patiënt enerzijds aan te vinken binnen het  UltraGenda sys-

teem en anderzijds de patiënt in te schrijven in het hier-

voor speciaal voorzien boek ( registratieboek). Bij de regi-

stratie wordt de aanvraag van de refererende arts/dienst 

gecontroleerd. De aanvraag wordt vervolgens in de 

“ wachtrij”  geplaatst ( zie „ 3. Registratie‟ – „ Hoe‟)  

Wie -  waar 
- De twee verpleegkundigen die moeten helpen in de zalen 

plus de secretaris staan hiervoor in. 

- Dit gebeurt aan de balie – het onthaal van de medische 

dienst Ultrasonografie. 

Wanneer 
- De patiënt wordt geregistreerd bij de aankomst op de 

dienst, na afgifte van zijn aanvraag. 

Hoe  
- De aanvraag wordt afgegeven door de patiënt of door de 

medewerker van het transport aan het onthaal. Normaal 

gezien heeft de patiënt de aanvraag bij zich. Het komt 

soms voor dat de patiënt geen aanvraag meeheeft. Hierop 

zal de verpleegkundige nagaan of deze al dan niet terug te 

vinden is in het EPD systeem. Als  dit het geval is, drukt 

de verpleegkundige de aanvraag af. Is dit niet het geval 

dan moet nog naar de refererende arts/dienst gebeld wor-

den om dit zo snel mogelijk te faxen of indien mogelijk 

nog een order te plaatsen.  Tezelfdertijd worden de patiën-

tengegevens opgeschreven in het registratieboek als teken 

van aankomst en worden ze ook nog eens aangeduid in het 

UltraGenda systeem. 
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- Na afgifte wordt de aanvraag door de verpleegkundige ge-

controleerd op volledigheid. Bij een niet EPD formulier 

wordt een afdruk gemaakt van de patiëntenkaart (adrema) 

op het aanvraagformulier zodat de nodige registratiegege-

vens hierop terug te vinden zijn. 

- De patient wordt na deze afgifte verzocht plaats te nemen 

in de wachtkamer. 

De afgedrukte aanvraag wordt in de “wachtrij” gelegd in 

de volgorde van aankomst.  De verpleegkundige zal de pa-

tiënt toewijzen aan een arts die het onderzoek zal  uitvoe-

ren, tevens word gekeken naar de beschikbaarheid van het 

toestel noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek 

en zal er een zaaltoewijzing gebeuren.  Sommige onder-

zoeken worden echter enkel door radiologen en door het 

diensthoofd zelf  uitgevoerd: bijvoorbeeld een duplex. Dit 

onderzoek gebeurt niet door een internist en dient uitge-

voerd te worden op een toestel die hiervoor geschikt is. 

Dit zorgt er voor dat er een langere doorlooptijd kan ont-

staan voor deze specifieke onderzoeken. 

 

Doorlooptijd registratie 
- a  =  3 min 

- m =  4 min 

- b  =  6 min 

- e  = 4 min 20 sec 

- De verwachte doorlooptijd E voor registratie is 4 min 

20sec 

- (zie Tabel 1 op pagina 56) 

 

Doorlooptijd wachtzaal  
- a  =  10 min 

- m  = 15min 

- b  = 30 min 

- e  = 18 min 20 sec  

- De verwachte doorlooptijd wachtzaal is 18 min 20 sec 
- (zie Tabel 1 op pagina 56) 



36 

 

Grafische voorstelling  registratie 
 
  

Figuur 14: BPMN-schema registratie 
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Knelpunten  registratie 
- Er is een dubbele registratie van aankomst: er wordt geno-

teerd zowel in het registratie  boek als op  het UltraGenda 

systeem. 

- Het voordeel van deze dubbele boekingsmanier, aange-

haald door de verpleegkundigen, dat bij het openstaan van 

een boeking binnen  het UltraGenda systeem men onder-

tussen al kan doorwerken via het registratie  boek, is eer-

der een risico om één van beide te vergeten. 

- Soms is het wachten op de aankomst van de patiënt door 

opgelopen vertraging tijdens het vervoer van de patiënt. 

Dit ligt niet in handen van de dienst zelf, maar kan wel 

impact hebben op de algemene doorlooptijd. 

-  

- Het plannen gebeurt met de computer en vervolgens laat 

men de patiënt volgens de aankomsttijd binnen. Dit zorgt 

voor een “onrechtvaardige” wachttijd voor sommige pati-

ënten. Zo zullen patiënten met een afspraak soms langer 

moeten wachten dan patiënten die naar de dienst gestuurd 

zijn met een “dringende afspraak”. 

- Dit systeem zorgt wel voor een opvulling van de open-

staande slots, vrijgekomen door de patiënten die hun af-

spraak niet nakomen, de zogenaamde “no-shows”.  

- Het niet beschikbaar zijn van artsen in het algemeen en  

voor specifieke onderzoeken  brengt soms een verlenging 

teweeg van de doorlooptijd van het “registratie  onderzoek” 

processtap. 

- Het werken met papieren aanvraagformulieren impliceert 

dat ze kunnen verloren gaan indien ze niet via het EPD 

systeem zijn aangevraagd. 
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Voorbereiding onderzoek 

Wat 
- Dit zijn de taken die voor het onderzoek gebeuren. Deze 

taken zijn afhankelijk van onderzoek tot onderzoek. Tot 

deze taken behoren o.a. het klaarzetten van instrumenten 

en materialen, de patiënt laten ontkleden en laten plaats-

nemen in de onderzoekskamer. 

 

Wie -  waar 
- De verpleegkundige neemt over het algemeen deze taken 

op zich. Soms steekt de arts hierbij een handje toe. 

- De  voorbereiding gebeurt in het lokaal waar het onder-

zoek zal doorgaan voor de desbetreffende patiënt. Sommi-

ge onderzoeken worden enkel door de radiologen uitge-

voerd, bijvoorbeeld een duplex. Afhankelijk waar deze 

arts zich bevindt, zal dit de plaats zijn waar het desbetref-

fende onderzoek doorgaat. 

 

Wanneer 
- De voorbereidende stappen gebeuren juist voor het onder-

zoek, na het afronden van het vorige onderzoek. 

 

Hoe 
- Volgende taken behoren tot de mogelijke zaken die de 

verpleegkundige moet doen als voorbereiding van het on-

derzoek: 

o Klaarzetten van materialen om een punctie 

uit te voeren (bv. Verdoving – mesje) 

o Een nieuwe beschermende papierlaag op de 

onderzoekstafel leggen. 

o De patiënt onderzoeksspecifieke voorberei-

dende handelingen laten uitvoeren ( bv. eerst 

laten urineren) 

-  Vervolgens wordt de patiënt uit de wachtzaal geroepen of  
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binnengereden met zijn bed of rolstoel in de onderzoekska-

mer door de verpleegkundige. 

De patiënt wordt begeleid naar de kleedkamer. De verpleeg-

kundige zal eventuele hulp bieden als de patiënt hiertoe zelf 

niet (goed) meer toe in staat is. Na het verwijderen van de 

kledij, gepast voor het onderzoek, zal de patiënt mogen 

plaatsnemen op de onderzoekstafel (of blijven liggen op zijn 

bed – brancard van spoed). Hierna worden de patiëntengege-

vens ingevoerd in het echografisch apparaat door de  ver-

pleegkundige of soms door de arts  

Doorlooptijd voorbereiding onderzoekszaal/ patiënt 
- a  = 7 min 

- m = 9 min 

- b =  11 min 

- e = 9 min  

- De verwachte doorlooptijd E voorbereiding onderzoek is           

9 min. 

- (zie Tabel 1 op pagina 56) 

Grafische voorstelling 
- Er zal een algemene grafische voorstelling  “uitvoering 

onderzoek en vertrek”  gegeven worden, om een beter 

overzicht te creëren. Hieronder zitten vervat: voorberei-

ding onderzoek, het onderzoek zelf, de nazorg en het ver-

trek van de patiënt. Zie grafische voorstelling Figuur 15 op 

pagina 53. 

 

  



40 

 

Onderzoek 

Wat  
- Dit is afhankelijk van wat de refererende arts heeft voor-

geschreven.  

Wie - waar 
- De onderzoekskamer die wordt toegewezen aan de patiënt 

is hierboven al beschreven in “Wie -  waar” uit 

“Voorbereiding onderzoek” op pagina 38. 

- Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internist of een 

radioloog. Afhankelijk van wat gevraagd  is en de chrono-

logie waarin de patiënten zich aangemeld hebben aan het 

onthaal. 

- Bij een punctie is er veelal assistentie van de verpleegkun-

dige. 

Wanneer 
- Het onderzoek gaat door als de betreffende artsen voor de 

uitvoering van het desbetreffende onderzoek aanwezig zijn, 

na beëindiging van de voorbereiding. 

Hoe 
- De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is on-

derzoekspecifiek. 

Doorlooptijd onderzoek 
- a =  5 min 

- m =  10 min 

- b = 30 min 

- e = 15 min 

- De verwachte doorlooptijd  E voor een onderzoek be-

draagt  

- 15 min. 

- (zie Tabel 1 op pagina 56 ) 

Grafische voorstelling 
- Zie grafische voorstelling Figuur 15 op pagina 44. 
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Nazorg 

Wat  
- Dit zijn de taken die na het onderzoek gebeuren. Deze zijn 

redelijk gelijklopend bij de verschillende onderzoeken. 

- Bij het afronden van het onderzoek wordt gevraagd aan de 

patiënt, de gebruikte gel te  reinigen of wordt geassisteerd 

bij het reinigen (door arts of verpleegkundige). Daarbij 

moet eventuele wondzorg uitgevoerd worden door de ver-

pleegkundige. 

- Hierna wordt de patiënt verzocht zich aan te kleden en as-

sisteert de verpleegkundige indien nodig. Tot slot wordt de 

zaal opgeruimd (verwijderen recipiënt punctievocht- ge-

bruikt materiaal) 

 

Wanneer 
- De arts duwt op de bel bij het beëindigen van het onder-

zoek. De verpleegkundige komt daarna naar de onder-

zoekszaal om de hierboven beschreven handelingen uit te 

voeren. 

 

Hoe 
- Zie „ nazorg‟ – „Wat‟ 

Doorlooptijd  nazorg 
-  

- a  =  2 min 

- m  =  5 min 

- b  = 10 min 

- e  =  5 min 40 sec 

- De verwachte doorlooptijd E voor uitvoering is  5 min 40 

sec. 

- (zie Tabel 1 op pagina 56 ) 

Grafische voorstelling  nazorg 
- Zie grafische voorstelling Figuur 15 op pagina 44. 
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Knelpunten voorbereiding,onderzoek en nazorg 
- Er wordt niet geregistreerd wanneer de patiënt binnengaat 

in de onderzoekskamer (deze link tussen de echografische 

toestellen en het EPD systeem ontbreekt). 

- Er zijn verschillende echografische toestellen (verschillend 

in modaliteiten en in leeftijd) aanwezig op de medische 

dienst Ultrasonografie waardoor de patient soms van on-

derzoekskamer gewisseld met worden (nieuw type toestel 

geeft beter beeld) 

- De  verpleegkundige moeten langs de gang met het aspira-

tievocht naar een andere ruimte om deze te ledigen en te 

reinigen, wat terug verlenging van de doorlooptijd te-

weegbrengt.   
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Vertrek 

Wat  
- Dit is het escorteren van de patient naar de wachtzaal of 

het bed of de rolstoel in de ruimte voor het afhalen van de 

patiënten door de vervoerdienst. Daarna mag de patiënt 

naar de desbetreffende dienst of naar huis. 

Wie – waar 
- De verpleegkundige escorteert de patient naar de wacht-

zaal of plaatst het bed of de rolstoel in de afhaalruimte. 

Wanneer 
- De patiënt mag beschikken na het afronden van de nazorg. 

Hoe  
- De patiënt mag na onderzoek opnieuw naar huis of naar de 

verwijzende dienst of nog naar een ander onderzoek. De 

aanvraag voor het  transport van de niet zelfstandige     pa-

tiënt wordt binnen het ziekenhuis aangeduid in het Itrans-

port informatiseringsysteem. De mobiele patiënten gaan 

zelfstandig naar de hierboven vermelde plaatsen. 

- Het protocol wordt niet meegegeven met de patiënt, maar 

is te vinden op het EPD systeem of zal naar de huisarts 

opgestuurd worden. Als nadrukkelijk wordt gevraagd dit 

onmiddellijk mee te geven met de  patiënt, dan zal het ver-

slag eerst worden afgedrukt, herlezen worden door de arts 

en na goedkeuren meegegeven worden met de patiënt (met 

eventuele Cd-rom met foto‟s) 

Doorlooptijd vertrek patient /transportsysteem 
- a  = 1 min 

- m  =  1 min 

- b  =  2 min 

- e  =  1min 20 sec 

- De verwachte doorlooptijd E vertrek is  1 min 20 sec 

- (zie Tabel 1 op pagina 56 ) 
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Grafische voorstelling  “uitvoering onderzoek en vertrek” 
 

 

  

Figuur 15: BPMN-schema uitvoering onderzoek en vertrek 
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Knelpunten vertrek 
- Er is geen registratie van de patient die vertrekt van de medi-

sche dienst Ultrasonografie, behalve indien deze via  het 

Itransport informatiesysteem werd aangevraagd werd. 

Er is geen digitale link tussen de verworven  echografische beelden 

en het EPD systeem. Enkel bij uitdrukkelijke vraag van de refereren-

de arts worden de echografische beelden gebrand op een Cd-rom. 
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Protocol 

Opstellen protocol 

Wat 
- Na het onderzoek stelt de arts een protocol op met zijn be   

vindingen. 

Wie- waar 
-  De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd bij de patiënt, 

schrijft dit protocol uit. Het schrijven van het protocol ge-

beurt op de computer aanwezig in het lokaal waar het on-

derzoek is doorgegaan. 

Wanneer 
- Het protocol wordt meestal opgemaakt wanneer de patiënt 

de zaal verlaat en de verpleegkundige de zaal in gereed-

heid brengt voor het volgende onderzoek. Soms stelt de 

arts het protocolleren een paar patiënten uit en brengt dit 

daarna in orde voor meerdere patiënten tegelijkertijd  

Hoe 
- Het protocol wordt uitgetypt in het EPD systeem. In het 

EPD systeem zijn standaard protocollen aanwezig die 

kunnen opgeroepen worden aan de hand van snelcodes. De 

arts kan opteren deze te gebruiken en eventuele aanpassin-

gen aan te brengen voor die specifieke patiënten. Ofwel 

voert de uitvoerende arts zelf de gegevens in. 

- Tijdens het onderzoek kunnen  foto‟s digitaal opgeslagen 

worden in een “stand-alone” computer, die niet digitaal 

gekoppeld is aan het EPD systeem. Deze computer staat in 

de receptie. Deze foto‟s worden enkel meegegeven (op 

Cd-rom) indien uitdrukkelijk gevraagd door de refererende 

arts of als deze kaderen in de  voorbereiding voor een 

eventuele operatie. 
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Doorlooptijd 
- Er zal een algemene doorlooptijd gegeven worden onder 

de noemer van  doorlooptijd “afwerking onderzoek”. Dit 

behelst het branden van Cd-rom, het opstellen van het ver-

slag door de uitvoerende arts, de voorbereiding controle 

protocol,  de controle, het versturen van het protocol en  

het facturatie proces.  Zie Tabel 1 op pagina 56. 

-  

 

Grafische voorstelling 
- Er zal een algemene grafische voorstelling “ afwerking 

onderzoek”  gegeven worden, om een betere overzicht te 

creëren. Hieronder zitten vervat: het branden Cd-rom, het 

opstellen van het verslag door de uitvoerende arts, de 

voorbereiding controle protocol, de controle, het versturen 

van het protocol en het  facturatie proces. Zie grafische 

voorstelling “afwerking onderzoek” na onderdeel factura-

tie. 

 

Voorbereiding controle protocol 

Wat  
- De protocollen moeten eerst goedgekeurd worden voor-

aleer ze mogen verstuurd en gefactureerd worden. Deze 

protocollen worden in een worddocument gebracht en af-

gedrukt om vervolgens aan de protocollerende arts nog-

maals voor te leggen 

Wie- waar 
- Dit wordt gedaan door de secretaris van de dienst in het 

lokaal waar ook het onthaal is. Als de secretaris verlof 

heeft, zal deze functie in de mate van het mogelijke (tijds-

gebrek – minder technische kennis) overgenomen worden 

de verpleegkundigen. 
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Wanneer 
- Dit behoort tot de dagelijkse taken van de secretaris, dus 

zal normaal gezien de dag zelf in orde gebracht worden. 

Indien verpleegkundigen dit doen, nemen zij deze taak 

tussen hun andere taken op en kan dit enige vertraging op-

lopen. 

Hoe 
- Het protocol van het EPD systeem kan ingeladen worden 

in een standaard worddocument en dit wordt na aanvullen 

van een paar gegevens( o.a. de arts die het onderzoek heeft 

uitgevoerd- invullen naar wie de brief gericht is) afge-

drukt. De volgorde waarin dit gebeurt, wordt bepaald door 

de volgorde is van de aanvraagformulieren die teruggeko-

men zijn van de onderzoekskamer. 

 

Controle 

Wat 
- De afgedrukte protocollen worden na integratie in het 

worddocument gecontroleerd door de arts die het onder-

zoek heeft uitgevoerd en het desbetreffende protocol heeft 

opgesteld (schrijffouten en/of fouten in het protocol zelf) 

Wie- waar 
- De controle wordt gedaan door de arts die het onderzoek 

heeft uitgevoerd veelal in de onderzoeksruimte zelf of in 

het onthaal. 

Wanneer 
- De controle gebeurt tussen de onderzoekingen door of 

wanneer de arts hiervoor tijd  neemt, altijd de dag zelf.  

Hoe 
- De arts leest het protocol na op papier. Bij goedkeuring zet 

hij zijn handtekening op het papier. Bij fouten past hij dit 

opnieuw aan in het EPD systeem en wordt het voorgaande 

proces opnieuw doorlopen. 
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Versturen van het protocol 

Wat 
- De  goedgekeurde protocollen moeten naar de refererende 

arts opgestuurd worden. 

Wie- waar 
- De secretaris van de dienst neemt deze taak op zich. De 

plaats waar dit gebeurt, is opnieuw aan het onthaal. 

 

Wanneer 
- Op geregelde tijdstippen wordt de stapel protocollen ge-

sorteerd en verstuurd. 

Hoe 
- De protocollen worden na goedkeuring op een sorteervak, 

hiervoor bestemd, neergelegd. Op een tijdstip, afhankelijk 

van de werkbelasting van de secretaris, zal dit sorteervak 

geleegd worden. De interne protocollen zullen vervolgens 

gesorteerd worden per dienst en met de huispost verstuurd 

worden of zullen opgestuurd worden naar de refererende 

huisarts. 

- Op te merken hierbij echter is dat de artsen van het UZ 

Gent vaak het protocol al geraadpleegd hebben in het EPD 

systeem. 

 

Knelpunten protocol 
- De aanvraagformulieren die van de onderzoekskamer ko-

men en vervolgens naar het onthaal komen om de proto-

collen te integreren in een worddocument kunnen verloren 

gaan.  Zo zal bijgevolg geen controle en facturatie volgen. 

- Het controlesysteem is een tijdsintensief proces, zowel 

voor de arts als voor de secretaris: eerst oproepen in het 

EPD systeem, integreren in het worddocument, toevoegen 

van gegevens in het document, afdrukken , in een stapel 

naar de arts brengen, arts controleert en past eventueel nog 
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aan. Hierdoor verhoogt de doorlooptijd van de processtap 

“verslag”, doordat de arts soms eerst al zijn onderzoekin-

gen afwerkt vooraleer te tekenen.  

- Het versturen van de protocollen naar de dienst is in prin-

cipe niet nodig, omdat ze kunnen opgeroepen worden via 

het EPD. Naar de huisarts blijft dit toch sterk noodzakelijk 

aangewezen. 
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Facturatie 

Wat 
- De verrekening van de geleverde onderzoeken voor de      

patiënt. 

Wie- waar 
- De verrekening gebeurt door de  secretaris van de medi-

sche dienst Ultrasonografie in de receptie.  

Wanneer 
- De facturatie gebeurt na goedkeuring van het protocol 

door de arts. 

Hoe 
- Wanneer het protocol goedgekeurd is door de arts, zal de 

secretaris aanduiden ( op de correcte datum) in het EPD 

systeem, dat het desbetreffende onderzoek gebeurd is. Op 

deze manier zal dit gefactureerd worden. Het facturatie 

proces gebeurt niet onmiddellijk, waardoor de facturatie 

soms enige vertraging oploopt. 

Knelpunten  facturatie  
- De ondergetekende protocollen en dus de facturatie blijven 

soms een lange tijd liggen omdat dit slechts uitgevoerd 

wordt op een rustiger moment. Bij afwezigheid van de se-

cretaris wordt de facturatie niet spontaan overgenomen 

door de verpleegkundigen en indien dit toch gebeurt zijn 

de verpleegkundigen dit niet gewoon om te doen, waar-

door er fouten kunnen optreden. 

- Er is geen rechtstreekse terugkoppeling met goedkeuring 

protocol aan de facturatie of koppeling aan de protocolle-

ring in het EPD systeem. 

Doorlooptijden “ afwerking onderzoek” 
- Onder afwerking van het onderzoek wordt volgende acti-

viteiten  bedoeld: het branden van Cd-rom, opstellen van 

verslag door uitvoerende arts in het EPD systeem, het om-



52 

 

zetten door de secretaris in word document, controle van 

het ingetypte verslag, plaatsen handtekening door de uit-

voerende arts,  branden van Cd-rom, de verzending van 

het verslag, de validering van het verslag/protocol in het 

EPD systeem en de facturatie van het uitgevoerde onder-

zoek. 

- a = 24 min  

- m =  55 min 

- b = 250min 20sec 

- e =109 min 40 sec 

- De verwachte doorlooptijd E voor afwerking onderzoek is 

109 min40 sec (zie Tabel 1 op pagina 56) 

- Het plaatsen van de handtekening is afhankelijk van het 

ogenblik waarop de uitvoerende arts hiervoor tijd. Wan-

neer het verslag mee gegeven wordt met de patiënt dan te-

kent de uitvoerende arts onmiddellijk, anders tekent de arts 

tussen de onderzoekingen door of wacht tot alle onderzoe-

kingen gedaan zijn. 
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Grafische voorstelling  “ afwerking onderzoek” 

 

  

Figuur 16: BPMN-schema afwerking onderzoek 
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Algemene voorstelling workflow Ultrasonografie 

Figuur 17: BPMN-schema ultrasonografie 
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Bespreking bevraagde doorlooptijden globale 
workflow Ultrasonografie  
 

 

 

 
Tabel 1: Overzicht bevraagde doorlooptijden ultrasonografie (periode oktober 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Naam van de activiteit Resource Minimum Modale Maximum E

Aanvraag opstellen aanvragende arts

Planning in ultragenda personeel US 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

Registratie personeel US

Controle aanvraag personeel US

EPD personeel US 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

Niet EPD personeel US 0:01:00 0:02:00 0:02:00 0:01:40

Toewijzing arts/zaal personeel US 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

Wachtzaal 0:10:00 0:15:00 0:30:00 0:18:20

Onderzoek

Voorbereiding VPK US

Zaal VPK US 0:02:00 0:03:30 0:05:00 0:03:30

Patiënt VPK US 0:05:00 0:05:30 0:06:00 0:05:30

US onderzoek Arts US 0:05:00 0:10:00 0:30:00 0:15:00

Nazorg VPK US 0:02:00 0:05:00 0:10:00 0:05:40

Vertrek patiënt

transportsysteem personeel US 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

branden CD personeel US 0:10:00 0:10:00 0:15:00 0:11:40

Verslag/facturatie

opstellen in EPD arts 0:05:00 0:05:00 0:10:00 0:06:40

omzetten in worddocument personeel US 0:03:00 0:04:00 0:05:00 0:04:00

controle  arts 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

handtekening arts 0:01:00 0:30:00 4:00:00 1:30:20

verzending personeel US 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:20

validering in EPD personeel US 0:02:00 0:02:00 0:03:00 0:02:20

facturatie onderzoek personeel US 0:01:00 0:02:00 0:05:00 0:02:40

0:53:00 1:40:00 6:13:00 2:55:20

Ultrasonografie
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De verwachte doorlooptijd E van de workflow   op de medische 

dienst Ultrasonografie bedraagt  2 uren 55 min 20sec (alle proces-

stappen exclusief aanvraag- verwijzing). 

De minimale doorlooptijd  van de workflow (alle processtappen ex-

clusief aanvraag- verwijzing.) op de medische dienst Ultrasonografie 

bedraagt  53 min  

De modale  doorlooptijd van de workflow (alle processtappen exclu-

sief aanvraag-verwijzing)  op de medische dienst Ultrasonografie 

bedraagt 1u40sec. 

De maximale doorlooptijd van de workflow (alle processtappen ex-

clusief aanvraag- verwijzing) op de medische dienst Ultrasonografie  

bedraagt 6u13 min. 
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Conclusies 
 

De studie van mijn masterproef is gebaseerd op 2 onderzoeksvragen: 

- Kunnen we de workflow van de dienst Ultrasonografie 

(UZ Gent België) optimaliseren door het in kaart brengen 

van de verschillende stappen in de zorgprocessen via BP-

MN standaard (software programma Business Process Vi-

sual Architect (BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4.(sp2 

20090212)? 

- Kan deze BPMN standaard op grotere schaal toegepast 

worden ziekenhuisbreed ter optimalisatie van de verschil-

lende zorgprocessen 

 

Om op de eerste onderzoeksvraag te antwoorden wordt  eerst de 

algemene  grafische voorstelling workflow Ultrasonografie bespro-

ken. Nadien worden de  verschillende grafische voorstellingen van 

de onderliggende processtappen binnen de algemene grafische voor-

stelling “workflow Ultrasonografie” bekeken. Ze worden beschouwd 

als deelprocessen binnen de workflow van de medische dienst Ultra-

sonografie. 

Alle grafische voorstellingen werden met het  medisch diensthoofd 

Prof. dr. D. Voet van de medische dienst Ultrasonografie UZ Gent  

besproken. 

Bij deze bespreking  constateerde ik dat  enkel door mijn observatie 

en het feit dat ik tijdens deze observatie gerichte vragen stelde, dit op 

zich aanleiding gaf tot nadenken over procesverbetering. 

Na mijn  observatiefase  in oktober 2009 werd door het diensthoofd 

beslist om  de  activiteiten rond omzetten in een worddocument van 

het verslag en het afprinten ter controle van het verslag door de  uit-

voerende arts gestopt. Tevens werden na controle de getekende pro-

tocollen niet meer opgestuurd naar de aanvragende interne artsen. 

Ook werd het branden van Cd-rom nog uitsluitend voor wetenschap-

pelijk onderzoek verricht. 

 Hierdoor werd er  een verbetering van de verwachte doorlooptijd E 

van de workflow gerealiseerd met  1u48min20sec . Dit komt doordat 

in de doorlooptijd van “ afwerking onderzoektijd”  de verwachte 

doorlooptijden van  het branden van Cd-rom, omzetten in een word-
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document , de controle , de handtekening en het verzenden komt weg 

te vallen. Hierdoor kwam de verwachte doorlooptijd E ( alle proces-

stappen exclusief aanvraag - verwijzing) op de medische dienst Ul-

trasonografie  berekend met de gewijzigde   doorlooptijden op  1u17 

min. 

Eerste onderzoeksvraag 

Bespreking algemene grafische workflow Ultrasonografie 
 

Enkel  al door het in kaart brengen van de verschillende stappen in 

de zorgprocessen via  de BPMN standaard ziet men visueel waar  

knelpunten kunnen optreden door het  aantal   beslismomenten die 

dienen genomen te worden tijdens de verschillende processtappen. 

Deze  leiden tot extra activiteitenloops die dienen uitgevoerd te wor-

den door meerdere actoren om een continuïteit in de  globale work-

flow te bewerkstellingen. 

 In de “aanvraag planning”  processtappen concentreert  zich  dit 

rond het al dan niet gebruiken van  het EPD systeem door de interne 

aanvrager  om een aanvraag te lanceren en het al dan niet   gebruiken 

van het Ultragenda systeem om een planning te boeken. Dit resul-

teert in extra activiteiten die het niet-medisch personeel van de dienst 

Ultrasonografie moet uitvoeren in de  volgende “registratie” proces-

stap, zoals telefonisch contacteren van de aanvrager om de aanvraag 

toch nog  in het EPD systeem te lanceren of een ingevuld stan-

daardaanvraagformulier  te faxen. 

 Door het feit dat een externe aanvrager zelf de mogelijkheid niet 

heeft een aanvraag en planning digitaal te doen leidt dit tot meerdere 

activiteitenloops die door verschillende actoren dienen uitgevoerd te 

worden; zoals activiteiten rond het telefonisch boeken van een af-

spraak in het Ultragenda systeem . 

 In  het Ultragenda systeem worden er per 15 minuten 2 patiënten 

geprogrammeerd en dit van 8 tot 12 uur en van 13u15 tot 16u30 met 

de mogelijkheid om 200% aan overboeking te doen. Er zijn 4 echo-

grafische onderzoekszalen op de medische dienst Ultrasonografie, 

die men simultaan  kan gebruiken naargelang het type onderzoek en 

de aanwezigheid van een uitvoerende arts. 
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Volgens de planning kan men 8 patiënten per uur plannen en dit ge-

durende 6u30 min, wat resulteert in 52 patiënten in een normale 

planning tot 104 patiënten maximaal indien er 200% is overgeboekt. 

  

 

In de “registratie” processtap ondergaat het niet-medisch personeel  

de gevolgen van het  niet gebruiken van digitale systemen zoals  het 

EPD- en Ultragenda systeem . Alle betrokken actoren dienen meer-

dere activiteitenloops uit te voeren om de continuïteit van de dienst-

verlening te garanderen. Hierdoor worden binnen de pool van de 

workflow Ultrasonografie  talrijke verbindingen gemaakt tussen de 

verschillende lanes (betrokken actoren). De aanvrager kan zowel nog 

gecontacteerd worden door het niet-medisch als door het medisch 

personeel voor aanvullingen, wat terug de doorlooptijd van het  al-

gemene proces zal vertragen. Indien dan de aanvraag in orde is   

registreert  men manueel de patiënt in een registratie boek. Men doet 

deze manuele registratie om het juiste aantal patiënten per dag, per 

maand en per jaar te kennen. Dit registratieboek wordt ook gebruikt 

bij betwistingen om na te gaan of patiënt zich heeft aangemeld of 

niet. Na de registratie vinkt men in het  Ultragenda systeem de naam 

van de patient aan, wat een dubbele registratie van de patiënt zijn 

aanwezigheid betekent. 

De toewijzing van de patiënt met zijn onderzoek aan een uitvoerende 

arts en een echografische onderzoekszaal gebeurt nog manueel. Op 

een specifiek plaats in de receptie worden de aanvraagformulieren 

per zaal in een wachtrij gelegd. Er worden dus geen  elektronische 

werklijsten gemaakt die verbonden zijn met de echografische onder-

zoekstoestellen (dicom modality worklist) 

Tijdens de “uitvoering onderzoek” processtap verloopt het zorgpro-

ces zichtbaar optimaal. Wanneer men echter dieper op de diverse 

activiteiten inzoomt binnen het voorbereiding- en onderzoeksproces , 

constateert men dat geen koppeling bestaat tussen het EPD systeem 

en de echografietoestellen. De gegevens van de patiënt dienen in het 

elektronisch geheugen van het echografisch toestel ingebracht te 

worden door de verpleegkundigen.  

Tijdens de “afwerking onderzoek” procestap ziet men terug  het op-

treden van vele beslismomenten, die resulteren in bijkomende activi-
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teitenloops. Deze  zijn het gevolg van het feit dat de verschillende 

gebruikte digitale systemen  niet resulteren onder een digitaal plat-

form, waardoor de verschillende systemen niet met elkaar verbonden 

zijn.  

Aanbevelingen op basis van algemene workflow 
Algemeen kan ik stellen  dat indien er een  brug tussen ICT en de 

verschillende stappen in de zorgprocessen  op de medische dienst 

Ultrasonografie kan gerealiseerd worden er een optimalisering van 

deze  dienstverlening kan bekomen worden. 

 Hiervoor moet er  door het management een strategische stap wor-

den gezet door de implementatie van een algemene Ultrasonografie 

Informatie Systeem (UIS)  naar analogie met het Radiologisch In-

formatie Systeem (RIS) UZ Gent (Devolder & UGent. Faculteit 

Toegepaste Wetenschappen (TW) Vakgroep Technische 

bedrijfsvoering (TW18), 2003), die als een kapstop kan dienen om 

alle bestaande elektronische systemen aan te hangen. Het UIS dient  

dan als platform om de volledige workflow  binnen de Ultrasonogra-

fie te digitaliseren, zodanig dat er een helikopterview kan weergege-

ven worden van  het zorgproces van een patiënt. Hierbij wordt er 

gedacht aan de tijdsregistratie van alle processtappen: van aanvraag, 

aankomst, begin- en einde onderzoek, vertrek, verslaggeving en fac-

turatie.   Door een algemene digitalisatie door te voeren kunnen  veel 

subprocessen (alle activiteitenloops) vermeden worden om toch tot 

een optimale dienstverlening te komen, wat een inkorting zal beteke-

nen van de doorstroomtijd van de patiënt en de doorlooptijd van het 

zorgproces in het algemeen. Hierbij verwijs ik naar de registratie van 

de bevraagde  minimale en maximale tijd. De reden van het verschil 

tussen beide tijden is het gevolg van alle activiteiten( subprocessen)  

die moet gebeuren om de knelpunten binnen de verschillende proces-

stappen op te vangen.  

Naast een Ultrasonografie Informatie Systeem dient men een     Pic-

ture Archivering en Communicatie System (PACS) te implementeren. 

De implementatie van een PACS heeft een impact op alle  activitei-

ten die betrokken zijn bij een Ultrasonografie onderzoek, zowel naar 

verslaggeving,  naar digitale beeldverwerking- en archivering) als 

naar de uiteindelijke facturatie (Devolder & UGent. Faculteit 
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Toegepaste Wetenschappen (TW) Vakgroep Technische 

bedrijfsvoering (TW18), 2003). De voornaamste winst is dat er geen 

beelden verloren gaan, er gebeurt een digitale archivering en  de 

beelden kunnen altijd opgevraagd worden. 

Een laatste digitale stap zou het gebruik van een spraakherkenning-

systeem  kunnen zijn. Dit biedt aan de uitvoerende arts de mogelijk-

heid om zijn  protocol in te spreken in plaats van  zelf te typen. Ook 

het nazicht en correctie  blijft in de handen van de uitvoerende arts.  

Tijdens het uitvoeren van mijn masterproef opdracht werd  door het 

diensthoofd beslist mee te  werken aan een pilootproject “ PACS 2”. 

Naast het bestaande PACS systeem binnen de  medische dienst Ra-

diologie en Medische Beeldvorming  UZ Gent werd door de algeme-

ne directie beslist een tweede PACS systeem ziekenhuisbreed te 

implementeren. 

Dit PACS 2 systeem zal  zorgen dat binnen de andere  diensten van 

de medische beeldvormende entiteit van de Klinisch Ondersteunende 

sector (KOS) UZ Gent, zoals de medische dienst Ultrasonografie, de 

medische dienst Radiotherapie en de medische dienst Kerngenees-

kunde, medische beelden kunnen worden gearchiveerd binnen het 

EPD systeem. Tevens zal er een optie van digitale spraakherkenning 

aangeboden worden.  

Concreet gebeurt er hierbij aansluiting van echografische toestellen 

aan een PACS 2  systeem binnen het EPD systeem. Hierdoor bereikt 

men een optimalisatie van de workflow doordat het opslaan van 

beelden op Cd-rom niet meer hoeft te gebeuren samen met het opstu-

ren van het protocol, omdat dit protocol en de echografische beelden 

rechtstreeks opgeslagen wordt in het EPD-PACS 2 systeem en door 

de aanvragende arts zowel intern als extern kan opgevraagd worden. 

Bespreking  van de grafische voorstelling van de verschil-
lende  processtappen Ultrasonografie 
 

Nu worden  de grafische voorstelling van de verschillende proces-

stappen besproken en wordt de link gelegd tussen het in kaart bren-

gen van de visualisatie door de BPMN standaard en het optimalise-

ren van de workflow van de medische dienst Ultrasonografie. 
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Aanvraag en verwijzing: 
Van zodra er niet op een elektronische manier aangevraagd wordt 

treden er subprocessen op. Dit  leidt tot vertraging van de doorloop-

tijd, omdat er dan door de betrokken actoren bijkomende handelin-

gen dienen gesteld te worden. 

Hierbij dient gepleit te worden om alle interne  aanvragen via elek-

tronische orders binnen het EPD systeem  te  laten verlopen. Dit 

dient gestimuleerd te worden binnen het Universitair Ziekenhuis 

Gent in samenwerking met alle betrokken diensten.                                         

Voor alle aanvragen van buiten het ziekenhuis dient er gekeken te 

worden om via de  GZO- portaalsite ( www.gzo.be) een aanvraag te 

kunnen lanceren  samen met het plannen van het onderzoekstijdstip  

via het EPD- en Ultragenda systeem . 

Planning 
Hier geldt  ook dezelfde opmerking: van zodra de bestaande elektro-

nisch weg via  het Ultragenda systeem niet gevolgd wordt ziet men 

de doorlooptijd verdubbelen (zie Tabel 1 op pagina 56). Het al dan 

niet gebruiken van het  Ultragenda systeem door de aanvragende arts 

heeft  impact op de dienstverlening, voornamelijk in de eerstvolgen-

de processtap registratie. 

 

Registratie  
Hier komt ook dezelfde opmerking: van zodra de bestaande elektro-

nische weg niet gevolgd wordt ziet men het optreden van subproces-

sen, die tijdsrovend zijn. Indien een aanvraag  gebeurt via elektroni-

sche weg  is de verwachte doorlooptijd in de procestap ‘registratie’  

1 min 20sec seconden,  bij niet gebruik van EPD loopt de doorloop-

tijd op tot 1min 40 seconden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat  

alle betrokken actoren, zowel de aanvragende arts als de niet medi-

sche medewerkers van de dienst Ultrasonografie, extra tijd dienen te 

presteren om de registratie effectief te laten verlopen.  

 

Uitvoering onderzoek en vertrek: 
Eenmaal de patient in de wachtzaal is geplaatst  gebeurt er geen regi-

stratie  van de wachttijd voor de patient. Afhankelijk van de urgentie 
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graad van het onderzoek, het aantal uit te voeren onderzoeken, de al 

dan niet overboekingen in het Ultragenda systeem ( tot 200% bezet-

ting mogelijk ), de aanwezigheid van artsen die algemene en speci-

fieke onderzoekingen kunnen uitvoeren, de beschikbaarheid van de 

onderzoekstoestellen en de onderzoekszalen  zal de wachttijd  van de 

patient uitlopen. Wanneer men hiervoor een driehoeksdistributie van 

deze doorlooptijden berekent  worden volgende tijden doorgegeven: 

- A = 600 sec/ 10 min 

- M = 900 sec/ 15 min 

- B= 1800 sec /30 min 

- E = 1100 sec/18 min 20sec 

Dit is enkel een inschatting van de wachttijd omdat er geen tijdsregi-

stratie is tussen  aankomst en de effectieve start van het onderzoek. 

Verder wordt de onderzoekstijd niet geregistreerd, noch de zaal waar 

het onderzoek doorgevoerd wordt met de betrokken verpleegkundi-

gen. Men kan hierdoor de bezettingsgraad van de verschillende zalen 

niet objectief beoordelen.   

 De implementatie van UIS (Ultrasonografie Informatie Systeem)       

kan hier een vooruitgang bieden. Met de gegevens uit het UIS kan 

men boordtabellen aanmaken zoals bijvoorbeeld  aantal patiënten per 

zaal,  type uitgevoerde onderzoekingen, doorstroomtijden en wacht-

tijden. Deze gegevens   kunnen  het managen van de workflow on-

dersteunen door het ter beschikking stellen van objectieve gegevens. 

(Boordtabellen Maandelijks overzicht activiteit, 2010) 

Er dient ook een koppeling te gebeuren tussen UIS en het elektro-

nisch transportsysteem zodanig dat  er na de afwerking van het on-

derzoek automatisch een bericht vertrekt naar het elektronisch trans-

portsysteem. 

De koppeling met het P ACS maakt het branden van Cd-rom overbo-

dige, want de beelden kunnen geconsulteerd worden  via het EPD. 

De afwerking onderzoek. 
De uitvoerende arts typt zelf het verslag van het uitgevoerde onder-

zoek in het  EPD systeem. Dan beginnen de subprocessen van omzet-

ting in worddocument, controle ,handtekening en verzending. Deze 

activiteiten gebeuren niet meer sinds de aanpassing van de workflow 

na mijn observatieperiode. Men dient zich wel de vraag te stellen of 
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het laten wegvallen van de controle door de secretaris geen foute 

verslaggeving kan induceren, er gebeurt immers geen dubbele check 

meer.  

Het gebruik van een spraakherkenningsysteem  binnen een PACS-

UIS-EPD omgeving  levert praktisch geen tijdswinst omdat de artsen 

aangeven dat ze vingervlug typen. Er kan wel nog een tijdswinst 

beoogd worden door het feit dat de uitvoerende artsen via het PACS 

systeem zelf de validatie en de facturatie op zich nemen. Dit kan 

resulteren in een verbetering van de  algemene  verwachte doorloop-

tijd van  5 minuten. 

Aanbevelingen op basis van de individuele processtappen 
Het in kaart brengen van de verschillende stappen in de zorgproces-

sen op de medische dienst Ultrasonografie UZ Gent via de BPMN 

standaard software programma Business Process Visual Architect 

(BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4..(sp2 20090212) heeft de work-

flow geoptimaliseerd in eerste fase. Het in kaart brengen  van de 

workflow “as it” gaf aanleiding  tot de optimalisatie van  workflow 

naar “to be” . 

Nu moeten er nog  stappen genomen worden om  een verdere opti-

malisatie van de workflow te bekomen door  het implementeren van 

een Ultrasonografie Informatie Systeem samen met een koppeling 

aan een PACS systeem. 

  Binnen het Universitair ziekenhuis werd de optie genomen om een 

tweede PACS systeem ziekenhuisbreed te implementeren  om  alle 

medische beelden buiten de dienst Radiologie en Medische beeld-

vorming  te archiveren. De medische dienst Ultrasonografie zal toe-

gang verwerven tot dit tweede PACS systeem. 

  Hier kan deze masterproef met het uitgevoerde onderzoek een es-

sentiële stap betekenen  voor verdere analyse en verbetering van het 

zorgproces op deze dienst.. De BPMN standaard is zowel verstaan-

baar voor de proces analisten als de technische ontwerpers (ICT) als 

het diensthoofd en de eindgebruikers. De betrokken actoren zullen 

een multidisciplinaire aanpak moeten verwezenlijken om de zichtba-

re  knelpunten ( de vele activiteitenloops)  weg te werken door het 

implementeren van een Ultrasonografie Informatie Systeem samen 

met de integratie van PACS systeem. Dit zal een andere manier van 
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werken betekenen die de dienstverlening naar zowel de patiënt  als 

naar de aanvrager zal verbeteren,waardoor de klanten- en medewer-

kertevredenheid zal toenemen.      

Bespreking software programma Business Process Visual 
Architect ( BP-VA) Modeler Edition Ver.2.4.( sp2 20090212) 
Wat  software programma Business Process Visual Architect (BP-

VA) Modeler Edition Ver.2.4.(sp2 20090212) betreft kan ik wel 

stellen dat er een noodzakelijke vorming dient gevolgd te worden om 

de basisprincipes te verwerven. De helpfunctie binnen het program-

ma is  te uitgebreid, daarom moet er gedacht worden aan het maken 

van een elearning  pakket, dat ondersteunend kan zijn voor de ge-

bruiker. 

Het softwareprogramma  is handig  in gebruik door de beschikbaar-

heid van een kleine set van diagramelementen, vergelijkbaarheid met 

Ms Visio. De BPMN standaard is leesbaar op verschillende niveaus 

van eenvoudig naar complex. Men bekomt een overzicht van de ver-

schillende activiteiten binnen de globale workflow van het dienstver-

leningsproces. Door de onderverdeling van algemene pool (workflow 

Ultrasonografie) in lanes (actoren zoals  patiënt,aanvragende arts, 

personeel US, uitvoerende arts) ziet men zichtbaar welke actoren 

welke activiteiten en beslissingen moeten nemen. Aan de hand van 

de activiteitenloops over de verschillende lanes visualiseert men de 

mogelijke knelpunten die door procesoptimalisatie kunnen opgelost 

worden. Hetzelfde kan gezegd worden over de hanteerbaarheid: ook 

hier kan men simpel beginnen om dan te evolueren naar het in kaart 

brengen van zeer complexen processen.  Weeral moet men  aandacht  

besteden  aan begeleiding van de gebruikers van dit softwarepakket 

door vorming. En zoals altijd geldt dat hoe meer men het software 

programma gebruikt hoe vertrouwder men ermee geraakt.  

De opeenvolgende verschillende versies  van het softwareprogramma 

verdienen aandacht,  er dient voorzien te worden dat ziekenhuisbreed 

steeds met dezelfde versie wordt gewerkt.  
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Tweede onderzoeksvraag 

Het gebruik van de BPMN standaard binnen de bedrijfson-
dersteunende sector UZ Gent 
Binnen de Bedrijfondersteunende sector van het Universitair Zieken-

huis Gent werd de optie genomen om de BPMN standaard als model-

leringstool te gebruiken voor het in kaart brengen van processen, dit 

zowel binnen het  departement  Informatie- en communicatie, als het 

departement personeel en organisatie en  als het departement facili-

tair beheer.. 

Binnen het departement Informatie- en communicatie technologie 

van de Bedrijfsondersteunende sector UZ Gent  werd een procesboek 

opgesteld waarbinnen alle processen binnen ICT werden beschreven 

en gemodelleerd via de BPMN standaard  (Sijnave, 2008). Binnen 

het departement personeel en organisatie werden  de processtappen 

van bevoegdheidsdelegaties personeelsaangelegenheden  via de   

BPMN standaard gepresenteerd (Voorstel van 

bevoegdheidsdelegaties, 2010) aan alle leidinggevenden om een 

visualisatie te geven ter ondersteuning van de uitgeschreven tekst.  

Dit ondersteunt mede het antwoord op mijn  tweede onderzoeksvraag. 

Het gebruik van de BPMN standaard binnen  een klinische 
sector 
Binnen de klinisch sectoren van UZ Gent  werd de BPMN standaard 

reeds eenmaal gebruikt als modelleringstool om de zorgprocessen op 

de spoedgevallen te visualiseren (Sijnave, 2008). De eindgebruikers 

kregen inzicht in hun  eigen workflow en realiseerde zich in, dat er 

verschillende procestappen werden gezet die geoptimaliseerd konden 

worden. Naast het hoofdproces werden de verschillende deelproces-

sen stap voor stap gevisualiseerd: 

- de administratieve afhandeling van alle patiënten die fy-

sisch op Spoedgevallen binnenkomen of via de voordeur 

of via ambulancesas of via de opnamezaal al dan iet aan-

gekondigd. 

- volledige elektronische registratie en aanmaak van het 

dossier. 

- de intake niet-ernstige zieke patiënt 
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- de intake ernstige zieke patiënt 

- de verpleegkundige intake  

 De uitgewerkte workflow via de BPMN standaard leidde tot een 

multidisciplinaire samenwerking tussen de eindgebruikers en de 

technische ontwerpers ( het ICT departement), wat aanleiding gaf  tot 

de introductie van  een  nieuwe spoedapplicatie. Deze spoedapplica-

tie bevat een elektronisch white bord waarop men kan zien welke 

patiënten er op de Spoedgevallen verblijven , op welke plaats , wat er 

reeds gebeurd is  en wat er nog moet gebeuren. Dit overzicht dient  

als cockpitscherm  voor  de verantwoordelijke  van de spoedgevallen. 

Tevens zal er een elektronisch triage systeem (Manchester triage 

systeem) geïmplementeerd worden om de urgentiegraad van de 

klacht van de patiënt te bepalen,van hoog naar laag, welke dan op 

zich gevolgen heeft  voor de verdere dienstverlening en aanpak. 

 

 

Door de visualisatie van het hoofdproces en haar deelprocessen op de 

spoedgevallen is de stap  naar een klinische setting een logische stap. 

Men  kan de  weg die de patiënt volgt  binnen een klinische setting 

bekijken zodat  men deze weg  ook kan indelen in verschillende  

proces stappen: 

- Aanvraag – verwijzing : een patiënt wordt door een arts 

doorverwezen naar een universitaire specialist om een  be-

handeling te starten. Deze behandeling kan ambulant ge-

beuren of  leiden tot een opname: van dagopname tot kort- 

of  langverblijf 

- Planning:  de ambulante zorg dient gepland te worden of   

een opname van de patiënt moet gepland worden 

- Registratie: de patiënt dient geregistreerd te worden in een 

algemeen ziekenhuisinformatiesysteem, waarvoor een 

elektronisch persoonlijk dossier dient opgemaakt te wor-

den binnen het EPD systeem 

- Uitvoering  behandeling: er dient een behandeling opge-

start  te  worden ambulant of via een opname 

- Verslaggeving: er dient een verslaggeving te gebeuren van 

de behandeling en de opvolging ervan. 
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- Facturatie:  er dient een facturatie opgesteld te worden 

voor de uitgevoerde behandeling, die ter betaling aan de 

patiënt of diens verzekering dient voorgelegd te worden. 

Al deze verschillende processtappen kunnen in kaart gebracht wor-

den via de BPMN standaard voor ieder type van patiënt: ambulant, 

poliklinisch, daghospitalisatie, kort verblijf en langdurig verblijf. 

Hierbij dient er gestreefd te worden naar standaardisatie van de BP-

MN standaard; dezelfde standaard voor het ganse ziekenhuis waarbij 

vertrokken wordt vanuit hoofdprocessen die dan uitgediept worden 

via verschillende subprocessen afhankelijk van het type van de pati-

ënt. Zo kan men doorklikken naar andere  hoofd- en  deelprocessen 

binnen het ziekenhuis afhankelijk van type van proces. Hier worden 

naast het klinische processen ook de andere bedrijfsondersteunende 

processen gevisualiseerd en de link tussen de klinische sectoren en 

de bedrijfsondersteunende sectoren. Daarom is het gebruik van de-

zelfde terminologie hierbij ook noodzakelijk.  

 

Als besluit kan ik wel stellen dat deze BPMN standaard op grotere 

schaal kan toegepast worden in een universitair ziekenhuis ter opti-

malisatie van de verschillende zorgprocessen. Evenwel moet men de 

BPMN standaard als modelleringstool  zien als een onderdeel van 

Business Proces Management om de zorgprocessen te optimaliseren 

vooral op vlak van efficiëntie en effectiviteit (Smart, et al., 2008). 
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Discussie en aanbevelingen voor verder onder-
zoek 
 

Het uitgevoerde kwalitatief onderzoek via participerend onderzoek is 

hier een explorerende onderzoeksvorm met betrekking tot het klein 

aantal betrokken actoren (7 in aantal op het ogenblik van het onder-

zoek), die niet op een toevallige manier geselecteerd zijn. Het zijn 

namelijk de personeelsleden zelf, die de verschillende stappen in het 

zorgproces uitvoeren. 

Direct na het uitvoeren van mijn kwalitatief onderzoek via participe-

rende observatie werd door het diensthoofd reeds aan procesoptima-

lisatie gedaan door het afdrukken van het EPD verslag in een word-

document te stoppen.  Dit gaf een gevolg dat de bevraagde doorloop-

tijden waren veranderd bij de verwerking van deze gegevens.        

Men kan zich afvragen of de procesoptimalisatie  geen fouten indu-

ceert in de juistheid van de protocollen met daaraan gekoppeld de 

facturatie. De protocollen worden direct in het EPD systeem vrijge-

geven zonder de tussenstap van controle. Dit kan in een verder on-

derzoek ter discussie gesteld worden. 

Er dient een uitwerking te gebeuren van de bevraagde doorlooptijden 

van de verschillende processtappen in een kwantitatieve onderzoeks-

setting met registratie van de effectieve  tijden. Nu zijn de bevraagde 

doorlooptijden slechts een perceptie weergegeven door het niet me-

disch personeel.  Hierbij dienen de capaciteit- en bezettingsgraden  

van de onderzoekszalen meegenomen te worden in functie van de 

aanwezigheid en beschikbaarheid van de verschillende beroepsgroe-

pen. 

Gezien het hier een kwalitatief en exploratief onderzoek op een klei-

ne dienstsetting betreft, dient de vraag gesteld te worden naar de 

generaliseerbaarheid van de bevindingen. Het exploratief karakter 

van het onderzoek impliceert immers een belangrijke beperking. Het 

uitvoeren van een exploratief onderzoek verschaft onvoldoende be-

wijsmateriaal, wat tot gevolg heeft dat verder onderzoek betreffend 

het gebruik van de BPMN standaard als modelleringstool in het zie-

kenhuis nodig wordt geacht vooral in de klinisch setting. Er dienen 

binnen de klinische sectoren van het UZ Gent meerdere kleine on-

derzoeken opgestart te worden. Dit gebeurde reeds op de Spoedge-
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vallen maar zonder wetenschappelijke verwerking en opvolging. 

Binnen de diensten van de bedrijfsondersteunende sector van het UZ 

Gent  is de BPMN standaard als modelleringstool toch al ingebur-

gerd. 

 Vooral rond behandel- en zorgprocessen waarin er een kruisbestui-

ving gebeurt tussen verschillende medische en bedrijfsondersteunen-

de diensten dient er wetenschappelijk kwantitatief onderzoek verricht 

te worden  naar de effectiviteit van het gebruik van de   BPMN stan-

daard als  modelleringstool ter optimalisatie van deze behandel- en 

zorgprocessen.   
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