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Samenvatting

In noodsituaties waarbij elke seconde telt, kan het tijdig ter plaatse zijn van
een ambulance het verschil maken tussen leven en dood. Om die reden is het
belangrijk om te onderzoeken hoe de logistiek van medische eerste hulpdiensten
verbeterd kan worden. Dit proefschrift introduceert modellen voor verschillende
planningsfasen en processen in de ambulancezorg, met als doel de beschikbare
middelen zo efficiënt of eerlijk mogelijk te benutten. Verder laten we voorbeelden
zien van hoe Operations Research technieken kunnen worden toegepast op am-
bulancelogistiek, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de responstijd. We
bekijken klassieke problemen vanuit een nieuwe hoek, wat leidt tot nieuwe theo-
retische inzichten en praktisch toepasbare oplossingen. De voornaamste bijdrage
van dit proefschrift ligt in de modellen en methoden die gepresenteerd worden,
geverifieerd door realistische case studies voor een Nederlandse ambulancedienst.

Het eerste deel van dit proefschrift gaat over de uitgifte van ambulances:
bepalen welke ambulance naar welk incident gestuurd wordt. Uitgifte is een re-
latief onderbelicht onderwerp in de literatuur, en veel onderzoekers gebruiken de
‘dichtstbijzijnde vrije wagen’ zonder hier bij stil te staan. Echter, als we onze
doelfunctie definiëren aan de hand van een normtijd waarbinnen een ambulance
ter plaatse moet zijn, kan er een betere prestatie worden geboekt wanneer we een
andere wagen dan de dichtstbijzijnde sturen: we kunnen er dan een kiezen zoda-
nig dat de overblijvende vrije wagens in een goede positie staan ten opzichte van
verwachte incidenten in de toekomst. In Hoofdstuk 2 geven we twee manieren
om zo een alternatief uitgiftebeleid te vinden: een Markov beslissingsprobleem
en een heuristiek. De heuristiek gedraagt zich vergelijkbaar met de oplossing van
het Markov beslissingsprobleem, maar schaalt beter. We valideren deze twee op-
lossingen door een dichtbevolkte ambulanceregio te simuleren en laten zien dat er
een behoorlijke prestatiewinst kan worden gerealiseerd vergeleken met het sturen
van de dichtstbijzijnde vrije wagen. Dit schijnt nieuw licht op de algemeen aange-
nomen stelling dat de dichtstbijzijnde vrije wagen een (bijna) optimale keuze is.
Hoewel we ambulancediensten niet adviseren om onmiddellijk ons uitgiftebeleid
in de praktijk over te nemen, laten we wel zien dat het veelgebruikte argument -
dat het niet zou leiden tot een grote verbetering in de fractie incidenten waarbij
men te laat komt - veranderd moet worden.

Hoewel de uitgifte regels die we in Hoofdstuk 2 afleiden duidelijk beter pres-
teren dan de ‘dichtstbijzijnde vrije wagen’ regel, blijft het optimum onbekend.
Daarom geven we in Hoofdstuk 3 een grens voor de prestatie van een optimaal
uitgiftebeleid. Dit doen we door een alternatief model te introduceren (het off-
line model): bepalen welke ambulance gestuurd moet worden als alle incidenten
van tevoren bekend zijn. We laten zien hoe we onder deze omstandigheden de
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optimale uitgifte keuzes kunnen maken, en de bijbehorende prestatie geldt als
een grens voor elk - inclusief het optimale - online uitgiftebeleid. We analyseren
het slechtst mogelijke geval, en laten zo zien dat de competitieve verhouding van
het uitgifteprobleem onbegrensd is; dat wil zeggen, zelfs een optimaal online uit-
giftebeleid kan het willekeurig slecht doen in vergelijking met de offline oplossing.
Echter, als we een gemiddeld geval beschouwen, blijkt het gat tussen bestaande
uitgifteregels en het offline optimum veel kleiner te zijn: een studie voor een
grote Nederlandse ambulancedienst laat zien dat het sturen van de dichtstbij-
zijnde vrije wagen ertoe leidt dat men 2.7 keer vaker te laat komt dan in het
optimale offline geval. Wat misschien nog het meest verrassend is, is dat onze
heuristiek uit Hoofdstuk 2 het gat tussen de ‘dichtstbijzijnde vrije’ en het offline
optimum grofweg halveert tot een factor 1.9. Dit is de eerste kwantificering van
het gat tussen online en offline uitgifteregels.

Hoofdstuk 4 beschouwt dynamisch ambulance management: het proactief
verplaatsen van vrije wagens met als doel een betere dekking van de regio te
realiseren. Wanneer een ambulance vrijkomt, staan we toe dat deze naar een
van de beschikbare standplaatsen wordt verplaatst. Om uit te rekenen waar deze
vrije wagens het beste heen kunnen, stellen we een heuristiek voor die schaalt tot
grote ambulancedienst met veel wagens. Simulatie laat zien dat onze methode
de fractie te laat gearriveerde ambulances significant vermindert ten opzichte van
een scenario waarin elke wagen altijd terugrijdt naar zijn eigen standplaats. Ver-
der blijkt dat niet alleen de prestatie op de normtijd verbetert, maar dat de hele
verdeling van responstijden naar links opschuift. Doordat onze methode intuïtief
en gemakkelijk te implementeren is, is deze ook geschikt als basis voor uitbrei-
dingen. De praktische relevantie van deze heuristiek blijkt uit de implementatie
in software gebruikt door GGD Flevoland.

Hoofdstukken 5 and 6 introduceren verschillende modellen die tot doel heb-
ben de eerlijkheid in ambulancelogistiek te verbeteren. In plaats van simpelweg
het aantal mensen dat op tijd geholpen kan worden te maximaliseren, bekijken
we ook de verdeling over de verschillende gebieden waar mensen wonen. Daar-
toe beschouwen we ambulance optimalisatiemodellen vanuit het perspectief van
sociale welvaart. We analyseren bestaande ambulance planningsmodellen en la-
ten zien dat deze typisch ofwel de utilistische, ofwel de maximin sociale welvaart
optimaliseren. Wij stellen een derde optie voor: de zogenaamde Bernoulli-Nash
sociale welvaart. In Hoofdstuk 5 wordt een nieuw locatiemodel geïntroduceerd.
Dit maakt het mogelijk om te berekenen waar standplaatsen geopend moeten
worden zodanig dat de Bernoulli-Nash sociale welvaart maximaal is. In ver-
schillende casussen vergelijken we de Bernoulli-Nash optimale oplossing met het
veelgebruikte utilistische optimum. In Hoofdstuk 6 gebruiken we een andere aan-
pak: we redeneren dat klassieke ambulance planningsmodellen vaak veel bijna-
optimale oplossingen hebben. Deze presteren gemiddeld genomen vergelijkbaar,
maar verschillen worden op kleinere schaal zichtbaar, zoals individuele dorpen of
wijken. We stellen voor om de schijnbaar willekeurige keuze ‘wie wordt er gedekt
en wie niet’ te vermijden door op verschillende tijden ambulances in een andere
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(goede) configuratie op te stellen. We formuleren een optimalisatiemodel dat de
tijdsverhouding tussen de verschillende configuraties bepaalt, zodat (wederom)
de Bernoulli-Nash sociale welvaart maximaal is. In dit hoofdstuk gebruiken we
een combinatie van simulatie en optimalisatie.

Hoofdstuk 7 gaat over een stochastisch machine roosterprobleem: het rooste-
ren van taken waarvoor de duur niet van tevoren bekend is. In plaats daarvan
wordt de duur van taken bepaald door onafhankelijke, exponentieel verdeelde
toevalsvariabelen. In het bijzonder analyseren we de prestatie van de Gewogen
Kortste Verwachte Duur Eerst (GKVDE) regel - ook bekend als Smith’s regel -
voor het minimaliseren van de gewogen som van tijden waarop taken voltooien.
In deze setting is bekend dat GKVDE een bovengrens heeft van (2-1/m), en in
dit hoofdstuk bewijzen we de eerste ondergrens: 1.243. Dit resultaat is verras-
send wanneer we het afzetten tegen de deterministische variant van het probleem:
daarvan is bekend dat Smith’s regel een 1

2

(1 +

p
2) – approximatie is. Merk op

dat 1.243 > 1

2

(1 +

p
2) ⇡ 1.207, ons resultaat duidt er dus op dat stochastisch

roosteren met exponentieel verdeelde taakduren slechtere worst-case instanties
heeft dan deterministisch roosteren.
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