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Context 
De regio Zuid-West (zuid-Jutland + Funen) heeft een contract 
gesloten met Virginia Mason Institute (Seattle), om de 
ziekenhuizen in de regio met Lean te leren werken en zo 
duurzaam te leren verbeteren t.a.v. hun doelen rond “patiënt 
voorop” 

• Waarom VM? (1) bewezen effectief en (2) boden een 
“teaching package” aan 

• 3 jarig contract, nu afgelopen en op eigen benen verder, 
zoeken partners voor een leernetwerk 

• Deense gezondheidszorg: geheel via 
belasting gefinancierd; dokters in dienst; 
besturing door regio council (80% 
funding) én in dialoog met gemeentes 
(gemeente krijgt rekening voor 20% van 
de ziekenhuiskosten wanneer patiënt op 
gepland moment niet met ontslag kan 
vanwege ontoereikende thuiszorg. 

• Ziekenhuis Esbjerg: regiofunctie voor 
220.000 mensen; 2700 fte; ca 350 
bedden; 45000 spoedopnames; 
gem.ligduur 3 dagen 

Wat leverde VMI?  

• Een sensei (leraar) voor de board 

• Lean for Leadership (L4L) training voor bovenste 3 
management-lagen (6 dagen training + huiswerk 5-10 
dagen, in gemengde groepjes) 

• Advanced Lean trainingen voor enkelen per ziekenhuis (7 
dagen + huiswerkopdrachten 7 weken 50% van werktijd) 

• Trainingspakketten om lokaal te trainen (train-the-trainer 
L4L en Advanced Lean), methoden en tools, templates 

 

Gesproken met: 

• Per Busk (CEO), Susanne Lauth (CNO), Alan Kimper-Karl 
(CMO). RvB ½ - 3 jaar in functie! 

• Arne Poulstrup (regional commissioner of Health) 

• Linda Shumann Scheel (Head of Quality and Improvement) 

• Lars Henriksen (regional Advanced Lean trainer) 

• Didde Matthisen (lokal Lean specialist) 

• Diverse afdelingshoofden en verpleegkundigen 

 

www.virginiamasoninstitute.org 



Wat vinden ze  
belangrijk in Esbjerg? 

National objectives voor alle Deense ziekenhuizen 

• Basis voor eigen strategie en KPI’s 

• Basis voor wekelijkse board meetings en benchmarking 

• Resultaten van alle ziekenhuizen transparant voor eenieder 

 

Elementen van visie en eigen SVS “productiesysteem”: 

• Basiswaarde: respect voor iedereen  consequent vertalen in 
gedrag leiderschapsteam (coaching door sensei bij ontwikkeling 
hiervan) 

• Coherentie in managementsysteem, “keep focus together at all 
levels” en houd alle vragen binnen een systeemview (coaching 
door sensei bij ontwikkeling hiervan) 

• Evalueren, reflecteren, verbeteren op basis van data  data 
beschikbaarheid essentieel 

• Standaardwerk, ook voor leiderschap. Discipline en volhouden 

• Verder dan het verantwoordings- en accreditatiedenken, het gaat 
om een duurzaam systeem van gezamenlijk verbeteren te borgen 



Onderdelen SVS ‘productiesysteem’ 

• Rol leiderschapsteam 

• Board meetings (bij operationele borden) op alle niveaus  

• Gebruik van Lean tools op de werkvloer, bijv. 5S, gemba walks 

• KPO (kaizen promotion office): trainingen en begeleiden RPIW’s 

• RPIW workshops (rapid process improvement workshops): workshops 
van 5 dagen focus op een deel van een value stream, fulltime met een 
team van mensen van de werkvloer. Resultaat: geteste Lean 
verbeteringen, klaar om te implementeren, met leider als sponsor 

• Report-out events, voor iedereen toegankelijk: resultaten RPIW’s en 
hun 30-60-90 dagen follow-up resultaten 

 

 

 



Rol leiderschapsteam 

De transformatie 
is voor 80% 
leiderschap 

Voornaamste taken: 

• “Securing ongoing transformation” 

• Voorbeeldfunctie 

• Bepalen, prioriteren, aan welke value streams 
gewerkt gaat worden ( RPIW workshop plan)  

• Aan alle RPIW’s is een leider gekoppeld, deze is 
sponsor en ondersteunend, komt dus ook tijdens 
de workshops. RPIW sponsorship is ook cross-unit 

• Met regelmaat tijd vrij maken voor gemba 
walks 

• Belangrijk om te begrijpen hoe het op de 
werkvloer werkt 

• Meelopen met medewerkers, respectvol 
observeren en vragen stellen – om het 
systeem en de mensen te begrijpen 

 
• Biedt coaching en zorgt voor 

“vredeshandhaving” bij implementaties 

• Stories of “respect for people”: 
vertellen plus faciliteren 

• Zodat mensen de moed hebben 
om hun mond open te doen, 
omdat ze een frame voor hebben 
waarin dit kan en hoort 



Wekelijkse board meeting  
op ziekenhuis niveau 

• Ontwikkelt zich van excuses voor 
‘slechte waardes’ tot steeds meer 
zoeken naar begrijpen waarom en 
verbetermogelijkheden, en naar 
dialoog en onderling hulp bieden 

• Vereist van de hoofden dat ze 
weten hoe de data tot stand zijn 
gekomen en dat ze kunnen 
begrijpen waarom ze zijn zoals ze 
zijn. Oftewel, vereist dat ze 
begrijpen wat er speelt 

• Boards staan permanent 
opgesteld in de kantine 

• Wekelijkse meeting met RvB en 
alle (medische) afdelingshoofden. 
Open voor andere 
belangstellenden, en die komen 
er ook steeds meer 

• Niet per afdeling maar met 
iedereen, want als het met alle 
afdelingen goed gaat, gaat het 
goed met het ziekenhuis en dús 
met iedereen 



Wekelijkse board meetings op afdelingsniveau 
Jazeker, het bord hangt 

gewoon in de gang, patiënten 
mogen ook weten hoe goed 
het gaat en dat men bezig is 

met verbeteren 

Bord Acute afdeling 
(SEH/AOA) 

Bord IC 

Ideeën over 
oorzaken en 

tegenmaatregelen 
gepost door 

medewerkers 

Metingen die laten 
zien dat de 

tegenmaatregelen 
werken 

Probleem bij 
KPI’s gezien; 

oorzaakanalyse 



Verbeterbord (is meer een Ideeënbord) 

Ideeën hangen in de 
actuele fase van 

PDCA 

Bord IC 

Nieuwe 
ideeën 

Ingevoerde 
ideeën 



Lean tools op de werkvloer: visualisatie en 5S 

Kinder-
afdeling: 

karren voor 
0-3jr en 
vanaf 4jr 

Mét 
instructie 

hoe vast te 
houden 

Bord voor 
patiënt en 
medew., 

o.a. wie is 
verantw. 
dokter en 

vpk, en 
afspraken 



Lean tools op de werkvloer: kanban en  
       visualisatie 

Inrichting kast op 
patiëntenkamer 

Met foto’s 

Met 
kanbans 

Kanbans van aan te 
vullen voorraden aan 
buitenkant deur van 

patiëntenkamer 



Lean tools op de werkvloer: coördinatie, 
sturing, visualisatie t.b.v. flow  

Overzicht over alle 63 
kamers. Dit scherm 

was ook op 
kinderafdeling terug 

te vinden 

Coördinerend vpk’en 
mét mandaat in pre-

triage: zij bepalen 
voor elke patiënt: 

thema, kamer, vpk, 
dokter 

En 
voortgang 
t.a.v. KPI’s 

proces 
In < ½ uur door 

specialist gezien, in <4 
uur is er een plan. Voor 

álle patiënten. Hier 
wordt opgestuurd 

 

Ook zichtbaar voor 
vpk en artsen in hun 

teamruimte  weten 
wanneer ze waar in 
actie moeten komen 

Acute afdeling (SEH/AOA):  
• 63 kamers, 60 vpk totaal, 5 artsen tegelijk, 

45.000 pat/jr  
• In 5 thema’s = zones; 2-3 pat/vpk met T-profiel 
• ½+4-uur plan met commitment alle specialismen 

(“het zijn onze patiënten”) specialist komt ‘van 
boven’ op basis van “wie kan het beste deze 
symptomen evalueren”.  

De “flow masters” 



Verdere observaties op Acute afdeling 
• Ruim vormgegeven, heldere bewegwijzering, en 

operations board op kruispunt van gangen. Indeling 
in 5 thema-gebaseerde zones met elk een 
teamruimte van waaruit vpk en arts werken. Plus 
trauma-gedeelte bij ambu-ingang 

• Iedere patiënt krijgt direct een kamer, vpk en arts 
toegewezen door de “flow masters”: bij 
aanmelding door ambulancedienst (ambu-vpk’en 
kunnen direct door naar de juiste kamer) of bij 
telef.aanmelding bij walk-in (mensen die 
onaangekondigd binnenlopen via hoofdingang 
moeten dan buiten de afdeling toch bellen) 

• Een kleine en heel erg lege wachtkamer 

• Alle patiëntenkamers zijn identiek ingericht (wel 
gespiegeld). Alle 1-persoons met rooming-in en 
badkamer per 2 patiënten (bezet door ene patiënt, 
op slot voor de andere). Patiënten blijven tot 48 
uur, desnoods langer. 30% gaat na 4 uur (als het 
plan er is) door naar reguliere vpl-afdeling. 

• Sommige artsen zijn SEH-arts, andere huisarts; 
sommige in opleiding. Gezamenlijk doel met 
specialisten die meeste tijd elders in huis werken 
essentieel om ½+4 uur plan te halen.  

 

Rooming-in 
op alle 
kamers 

 1 Badkamer 
tussen 2 

pat.kamers  



Lean tools op de werkvloer: coördinatie, 
sturing, visualisatie t.b.v flow 

Nefrologie afdeling. Resultaat RPIW: 

• N.a.v. behoefte patiënten: helderheid over 
wanneer komt de dokter? 

• Wachten en afwachten, en dan er net 
niet zijn als de dokter komt… 

• (En wachten, afwachten en zoeken door 
de vpk) 

• Vpk vraagt ‘s ochtends: wilt u vandaag dat de 
dokter langskomt? Zo ja , waar (op 
meerpersoons kamer of liever aparte kamer)? 
 vpk plant afspraak met arts in de 
ochtendmeeting, patiënt krijgt daarna briefje 
met hoe laat arts komt + naam arts + locatie 

Scherm met per patiënt: 
• Welke vpk 
• Hoe laat afspraak met arts 
• Welke arts, welke locatie 
• Afspraken/activiteiten 
• VOD (voorlopige ontslagdatum) 
• Status (bijv. “opgenomen”) 
Iedere arts en vpk ziet dit scherm 
en weet dus wanneer hij/zij waar 
moet zijn. 

• VOD zorgt voor heldere 
verwachtingen en tijdig 
voorbereiden op ontslag. VOD 
wordt ook al naar gemeente/ 
verpleeghuizen gecommuniceerd. 

• Scherm is door andere afdelingen 
in- en extern overgenomen 



Evaluatie, observaties (1) 
SVS Esbjerg over VM program: 

• VMI heeft een intensieve start gegeven 

• De sensei was heel waardevol (en op het irritante af) voor de RvB. 
Bleef doorvragen ‘waarom’ en aandringen op samenhang 
(inhoudelijk en tussen mensen), toepassen en leren, discipline en 
volhouden 

• Trainingen  waren zeer Amerikaans vormgegeven: heel veel dia’s en 
luisteren, weinig interactie. Ook hier: volhouden moest 

• Grote investering voor contract met VMI (zal geholpen hebben bij 
“volhouden”?) én verlet voor trainingen 

• Nu 450 leidinggevenden L4L training doorlopen (op regio-niveau 
geteld) 

• Ze gaan (op regio-niveau) de trainingen ver-Deensen. En zoeken ook 
op andere vlakken naar hun eigen vorm. En partners om samen mee 
te leren 

• Maar: “je moet de VMI vorm, ook al vind je ‘t irritant, eerst 
volhouden om te begrijpen, dan pas kun je goede aanpassingen 
doen.” 

“Gebruik je hart en je 
verantwoordelijkheid” 

“Baseer je altijd op data 
en zorg voor een goede 
dataverzameling en  
–toegankelijkheid” 



Evaluatie, observaties (2) 
• Opgeleide Lean experts hebben grotendeels de organisatie 

verlaten (juist die die afkomstig waren uit de industrie?), 
Esbjerg heeft nu nog maar 1,5 fte Lean expert maar er zijn 
wel nieuwe in training 

• Gehele trainingsprogramma is: L4L, Advanced Lean (voor 
Lean experts) en 1-daagse training in tools bij begin RPIW. Dit 
laatste is de enige manier waarop medewerkers die niet 
leidinggevende of Lean expert zijn, training kunnen krijgen 
over Lean, rest is door ervaring met resultaten 

• We zagen een beperkte betrokkenheid van dokters (al was 
SEH/AOA een briljante uitzondering) en geen toepassing van 
Lean gericht op verbetering klinische uitkomsten/ PROMs. De 
nadruk ligt op thema’s en doelstellingen van de regio 

• In ons NL verbeterwerk verschuiven we van generieke 
uitkomsten (met vaak te vermijden uitkomsten als pijn, 
infectie, vallen,…)  naar specifieke uitkomsten die positief 
geformuleerd zijn (herstel, symptoomvrij,…) op klinisch vlak 
of patient-reported. Zij hebben daar belangstelling voor en 
overwegen L4L for consultants 

 

• RPIW’s:  
• Voorbereiding, data-analyse, facilitering workshop door 

2 Lean experts 
• Ca. 10 deelnemers workshops. 1-2 patiënten, 2-3 

mensen uit elke rol in het proces 
• 4-6 weken voorbereiding door afdeling en Lean experts, 

met nadruk op dataverzameling en –analyse 
• Workshop-week start met 1 hele lange dag Lean training 

(tools)   
• Daarna 4 dagen value stream analyse, bevindingen uit 

data-analyse, verdere dataverzameling ter plekke (bijv. 
spaghetti’s), en experimenten 

• Bij voorkeur experimenten op de werkvloer. Workshop 
wordt ook op of zo dicht mogelijk bij de afdeling 
gehouden. 

• Aan het einde openbaar toegankelijke report-out, 
waarbij hele RvB aanwezig. Sponsor (uit top organisatie) 
support ook regelmatig ter plekke 

• Daarna nametingen volhouden en report-outs bij 30, 60 
en 90 dagen. 

• Verschillende leidinggevenden geven aan hoe moeilijk het is 
om verbeteringen die ontwikkeld en begrepen zijn door het 
workshop-team, te implementeren bij de rest van het team. 



Conclusies 
• Wij willen dan misschien geen VMI aanpak, kunnen we toch 

samen ontwikkelen naar één taal, systeem? 

• “Educate everyone” is geen onderdeel van deze aanpak. We 
hoorden geluiden dat men daar toch tegenaan loopt bij 
implementaties; Lean bereikt nog maar een klein deel van de 
medewerkers 

• Grote verloop bij centrale KPO is riskant  

• Er wordt veel gebouwd en verbouwd, maar men heeft nog 
niet gezien dat dit een uitstekend moment is om Lean hierbij 
toe te passen 

• Term “VBHC” niet gehoord, maar ze zijn duidelijk bezig met 
PROMs en PREMs en gebruiken deze om te bepalen waar 
RPIW’s of kleine improvements op gezet moeten worden. 

 

Zeer interessante organisatie om verder 
aanpakken en ervaringen mee uit te 
wisselen en van elkaar te leren.  

 

 

Succesfactoren: 

• Betrokkenheid RvB op alle vlakken 

• Commitment naar doel “patiënt voorop” overal zichtbaar 

• (Voorbeeld)gedrag RvB is zichtbaar voor iedereen 

• Discipline, volhouden en systematiseren 

• Belang data, en belang gebruiken van data 

• “Go for understanding”, willen begrijpen 

• Belang sensei voor RvB 

• Investeer volop in competenties van leidinggevenden 

• Houd de ‘full cycle of care’ in beeld, werk samen in de keten 

 


