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Samenvatting (Dutch Summary)

Een zorgvuldige oplossing: het plannen van patiënten
Zoals de titel al enigszins verraadt, gaat dit proefschrift over het plannen
van patiënten in verschillende situaties binnen de gezondheidszorg. Het
plannen van patiënten is een heel breed onderwerp, en er zijn heel veel
situaties te verzinnen waarin er gepland moet worden. Een gemeenschap-
pelijk kenmerk in alle gevallen is dat er een balans gevonden moet worden
tussen de wachttijden en andere servicecriteria voor de patiënten aan de
ene kant, en de hoeveelheid en benutting van de capaciteit aan de andere
kant. Als de duur van alle opnames, afspraken en dergelijk nu van tevoren
perfect voorspelbaar waren, was het plannen een heel stuk eenvoudiger.
Helaas is dit vrijwel nooit het geval, en daarom moet in elke situatie met
deze variaties rekening gehouden worden.

Dit proefschrift is opgedeeld in zes hoofdstukken. In het eerste hoofd-
stuk wordt ingegaan op de rol van operations research in het algemeen,
en plannen of scheduling binnen de gezondheidszorg in het bijzonder.
Ook behandelen we verschillende technieken die bij dergelijke proble-
men bruikbaar zijn. Dan volgen vier hoofdstukken die elk een apart
planningsprobleem behandelen. In het laatste hoofdstuk worden de con-
clusies op een rijtje gezet. De vier inhoudelijke hoofdstukken zijn als volgt
ingedeeld:

In hoofdstuk 2 wordt het probleem behandeld hoe het beste afspraken
gepland kunnen worden binnen een dagdeel. Dit probleem doet zich bij-
voorbeeld voor op een polikliniek. Omdat het niet zeker is hoe lang een
afspraak exact gaat duren, moeten de wachttijden van de patiënten afge-
wogen worden tegen de uitloop en wachttijd van de arts. In het eerste
deel wordt dit probleem aangepakt met een local search-aanpak, voor het
geval dat er spoedgevallen tussendoor kunnen komen, die vrijwel direct
behandeld moeten worden. Hierbij nemen we aan dat sommige patiën-
ten niet komen op hun afspraak, maar dat alle patiënten die komen ex-
act op tijd zijn. In het tweede deel maken we de situatie iets realistischer
door deze laatste aanname te laten vallen. Hiervoor werkt de local search-
techniek niet meer, en daarom gebruiken we optimalisatie via simulatie
om het probleem te bekijken. Hiermee hebben we geen garantie meer dat
de optimale oplossing gevonden wordt, maar experimenten tonen aan dat
deze aanpak heel goed werkt.



144 Samenvatting (Dutch Summary)

Het zo goed mogelijk plannen van opnames op een ziekenhuisafdeling
is het onderwerp van hoofdstuk 3. Op elke ziekenhuisafdeling is sprake
van variatie in de vraag naar bedden. Dit is variatie gedurende de dag en
de week, en over de verschillende weken. Een groot deel van deze vari-
atie wordt veroorzaakt door spoedgevallen en een onvoorspelbare ligduur
van de patiënten, maar het grootste deel is vaak veroorzaakt door een
onevenwichtige planning. In dit hoofdstuk beschrijven we een manier
om de variatie te meten en voorspellen, en vervolgens gebruiken we dit
om een optimale planning voor de opnames te bepalen. Het doel bij het
maken van deze planning is de vraag naar bedden zo dicht mogelijk te
laten aansluiten bij een doelwaarde voor elke dag van de week. Hierdoor
wordt de variatie kleiner, en hoeven er dus minder patiënten geweigerd
of op een andere afdeling geplaatst te worden.

Hoofdstuk 4 gaat over prioriteren van patiënten die wachten op thuis-
of revalidatiezorg. Deze patiënten hebben meestal elke week zorg nodig,
waarbij per patiënt de hoeveelheid en de soorten zorg die deze nodig
heeft kan verschillen. We delen de beschikbare tijd per week en per soort
medewerker op in uren, en definiëren patiënttypes die elke week hetzelfde
aantal uren zorg nodig hebben van de verschillende soorten medewerk-
ers, gedurende de hele periode dat zij zorg krijgen. Dan gebruiken we
Markov beslissingsprocessen om een optimale prioriteringsstrategie te
bepalen, waarbij de wachttijd van de patiënten gewogen naar type gemi-
nimaliseerd wordt.

In hoofdstuk 5 ten slotte bekijken we een situatie waarin niet de gemid-
delde wachttijd van belang is, maar het percentage patiënten dat te lang
wacht. Het is echter niet mogelijk om de actuele wachttijden van alle
wachtende patiënten bij te houden om daarop te gaan sturen; hiervoor
is namelijk meer geheugen nodig dan waar de meeste computers over
beschikken, en bovendien wordt het bepalen van een goede strategie bin-
nen een redelijke tijd onmogelijk. We gebruiken daarom een benadering
van de wachttijd van de patiënt die het langste wacht van elk type om
het hele systeem mee te benaderen, en vervolgens gebruiken we Markov
beslissingstheorie om de wachttijden van de verschillende typen patiën-
ten te balanceren. Elk type patiënten kan hierbij een eigen verdeling voor
de behandelduur hebben, en eventueel een verschillende waarde voor de
toegestane wachttijd.


