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Continue en gebalanceerde ontwikkeling van 
Zorglogistiek

Een visie op een integrale en systematische benadering. 

Patiënten eisen in toenemende mate 
een eigentijds antwoord op hun zorg-
vraag. In antwoord hierop werken 
steeds meer zorgaanbieders samen 
in netwerken, zowel horizontaal als 
verticaal. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
de klantervaring optimaliseren, de 
kwaliteit van zorg verbeteren en de 
doelmatigheid van zorg verhogen. 
Samenwerken in ketens stelt zorg-
aanbieders ook voor nieuwe logis-
tieke uitdagingen, niet alleen binnen 
de eigen bedrijfsvoering maar ook 
over de grenzen van de eigen organi-
satie heen. 

Aanleiding
Binnen de Nederlandse ziekenhuis-
organisaties is, op deelgebieden van 
de zorglogistiek, al een duidelijk in- 
zicht in de verbetermogelijkheden: 
op dit niveau is duidelijk wat er moet
gebeuren. De vraag is daarom ook 
vooral hoe Nederlandse ziekenhuizen 
hun zorglogistiek kunnen verbeteren 
en zo besparingen kunnen realiseren.
Hieronder presenteren wij onze 
benadering hiervan.

Paloma geeft inzicht!
Capgemini Consulting heeft in 
samenwerking met de Universiteit 
Utrecht een integraal model voor 
zorglogistiek uitgewerkt dat inzicht 
geeft in het verandertraject van een 
ziekenhuis dat ketenintegratie na-
streeft: het Paloma-model (zie figuur 
1).Dit model biedt ook handvatten 
voor de uitvoering van deze veran-
dertrajecten in de vorm van metho-
den en technieken. 

Paloma staat voor PatiëntenLogistiek 
Maturity & Alignment. In Paloma 
wordt het onderwerp zorglogistiek  
verdeeld in vijf deelgebieden die ieder 
een aspect van de ziekenhuisorgani-
satie behandelen. Deze deelgebieden 
bestaan steeds uit een aantal speci-
fieke zorglogistieke componenten. 
De ontwikkeling wordt in Paloma 
uitgedrukt in vijf verschillende in-
tegratieniveaus. Deze niveaus geven 
de ontwikkeling aan van functie-
gerichte zorg naar transmurale 

zorg, georganiseerd in een keten of 
netwerk. 

Doordat de vijf deelgebieden elkaar 
beïnvloeden is niet alleen de mate 
van volwassenheid, maar ook de 
verbinding tussen de verschillende 
deelgebieden belangrijk: wanneer 
één domein slechter presteert dan 
de anderen, heeft dit een negatieve 
invloed op de algehele zorglogistieke 
prestaties van de organisatie. Het is 
dus van groot belang zorglogistiek in 
samenhang te ontwikkelen.

Verbeteren van de zorglogis-
tiek: waar moet ik beginnen?
Het aanbrengen van veranderingen 
een complex proces, waarbij de 
belangen van alle stakeholders goed 
gewogen moeten worden. Een 
integrale en systematische 
benadering is daarom 
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Stap 4: onderzoek van maturiteit
Aan de hand van de impact matrix 
wordt een selectie gemaakt van 
planningbeslissingen. 
Aan de hand van de value scan kan 
vervolgens een verbeterplan opge-
steld worden. Belangrijke ingredi-
enten van dit plan zijn een gewenste 
eindsituatie, een business case en 
een plan van aanpak met concrete 
stappen voor verbetering van uw 
zorglogistiek, op korte en op lange 
termijn.

Logistieke aandachtspunten
Bij onze projecten met betrekking 
tot zorglogistiek komen steeds een  
aantal vaste knelpunten naar voren.  
Belangrijke producten zijn in figuur  
2 weergegeven. Voor elk van deze 
knelpunten heeft Capgemini Con-
sulting een oplossing en aanpak 
ontwikkeld. 

Stap 2: identificeren van plannings-
beslissingen
Vervolgens worden de planningbeslis-
singen in kaart gebracht. Een plan-
ningbeslissing is een beslissing die, 
impliciet of expliciet, wordt genomen 
als onderdeel van een planning proces. 
Een eerste onderverdeling van plan- 
ningbeslissingen is die naar strate-
gisch, tactisch en operationeel plan-
ningniveau. Een voorbeeld van een 
planningbeslissing op tactisch niveau 
is het bepalen van de opnamedatum 
van een patiënt. 

Stap 3: het creëren van de Impact 
Matrix
Daarna wordt de impact bepaald van  
de planningbeslissingen op de 
bedrijfsdoelstellingen. Het doel is 
om die beslissingen te kiezen die 
de meeste impact hebben op één 
of meerdere bedrijfsdoelstellingen. 
Resultaat is de zogenaamde ‘Impact 
Matrix’ waarin het verband tussen 
planningbeslissingen en doelstellin-
gen duidelijk wordt.

Figuur 1: Het Paloma-model

Strategie en beleidsvorming

Dit domein bevat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming en beheersing van de strategie en het beleid binnen de organisatie. 
Tevens wordt de manier waarop de organisatie omgaat met externe factoren die de strategie of beleidsvorming beïnvloeden in oogschouw genomen.

Binnen het domein O&P valt de wijze waarop de organisatie omgaat met de intra- en transmurale processen. De inrichting van de organisatie, in relatie tot de 
bedrijfsprocessen, valt onder dit domein inclusief de mate waarin de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd.

Procedures en afspraken omtrent de besturing van de organisatie en de manier waarop processen gecontroleerd worden vallen onder het domein B&B.

De kennis en attitude van de medewerkers, het opleidingenbeleid en de manier van werken vormen het domein Mensen en Cultuur.

Binnen dit domein vallen de IT voorzieningen binnen de organisatie en in het bijzonder de wijze waarop de informatiesystemen de patiëntgerelateerde 
processen van de organisatie ondersteunen.

Organisatie en processen

Besturing en beheersing

Informatietechnologie

Mensen en cultuur

Oriëntatie

Volwassenheid

Activiteit Proces Organisatie Keten Netwerk

essentieel, net als het bewustzijn dat 
veranderen in de zorglogistiek in es-
sentie een ingrijpend veranderings-
proces is. Capgemini Consulting on-
derkent deze succesfactoren en heeft 
uitgebreide ervaring op dit gebied. 
Een succesvolle benadering die we 
hanteren, is de Zorglogistiek value 
scan. Deze scan is gebaseerd op onze 
binnen en buiten de zorg bewezen 
methoden voor verbeteren van plan-
ningsvraagstukken. De value scan 
aanpak stelt u in staat in een korte 
doorlooptijd juist die zorglogistieke 
aanpassingen te identificeren die de  
meeste waarde opleveren qua ver-
betering van procesdoorstroming en 
klanttevredenheid. 

De scan bestaat uit de volgende 
stappen:
Stap 1: identificeren van bedrijfs- 
doelstellingen
Hierbij gaat het om die bedrijfsdoel-
stellingen waar de inrichting van 
zorglogistiek een positieve of nega-
tieve impact op heeft. 
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Ten slotte
Onze aanpak maakt de zorglogistie-
ke ontwikkeling in de verschillende 
domeinen van het ziekenhuis inzich-
telijk en biedt zo een gestructureerd 
handvat voor de integrale en syste-
matische verbetering van de zorglo-
gistiek. Door de gelaagde structuur 
van onze aanpak worden de implica-
ties van de strategische ambities van 
het ziekenhuis op de zorglogistiek 
inzichtelijk en kunnen de huidige en 
de gewenste situatie worden gevisu-
aliseerd en geanalyseerd. Zo kunnen 
zorglogistieke aandachtspunten en 
‘quick wins’ geïdentificeerd worden.  
Dit verbetertraject kan worden gefa- 
seerd en in een aantal iteraties wor-
den uitgevoerd.

Capgemini Consulting ziet het belang 
van goed doordachte zorglogistiek. 
We kennen de succesfactoren, we 
kennen de aandachtspunten en we 
weten waar u moet beginnen om snel 
veel meerwaarde te bereiken. Wilt 
u verbeteringen in het logistieke 
systeem, misschien wel samen met 
uw ketenpartners? Wilt meer infor-
matie? Of wilt u eens met ons van 
gedachten wisselen over dit onder-
werp? Neem dan contact met ons op!

Contact 
Henk Bakker
Principal Consultant
Tel. +31 30 689 01 21
henk.bakker@capgemini.com

Patrick Jansen
Principal Consultant
Tel. +31 30 689 07 47
patrick.jansen@capgemini.com

Figuur 2: De Capgemini oplossing en aanpak

Vraag Aanbod

Voorspellen van de 
zorgvraag

Aan de hand van een analyse van de demografische ontwikkeling 
in relatie tot het voorkomen van bepaalde ziektebeelden, wordt 
een voorspellend model gemaakt voor de zorgvraag binnen het 
vastgestelde verzorgingsgebied

Keuzes maken in het 
productportfolio van een 
zorginstelling

Integrale portfolio analyse, die inzicht biedt in de samenhang 
tussen:
1. Klanten: Doelgroepen die bereikt dienen te worden
2. Operaties: Activiteiten die uitgevoerd dienen te worden 
3. Capaciteiten: Activa, mensen en mindset
4. Financiën: Investeringen, werkkapitaal en vermogen

Vertaling van product-
portfolio naar benodigde 
productiecapaciteit 

Simulatietool om productportfolio / casemix door te rekenen op 
benodigde resources.

Standaardisatie van 
zorgprocessen

Begeleiding bij ontwikkeling zorgpaden.

Proces mining: aan de hand van geregistreerde data worden proces 
modellen gemaakt van de AS-IS situatie. Dit vormt de basis voor 
proces optimalisatie.

Zorgpad simulatie: Verschillende scenario’s kunnen gesimuleerd 
worden voor een zorgpad. Aan de hand van verschillende  
criteria, zoals doorlooptijd, wachttijd, bezettingsgraad en kosten/
opbrengsten kan het meest optimale scenario gese-lecteerd 
worden.

Geïntegreerde 
zorglogistiek

Opstellen programma van eisen, pakketselectie en implementatie.

Ontwerpen en implementeren van logistiek governance model.

Flexibilisering van de 
personele inzet

Op basis van empirische informatie wordt een roostermodel 
opgesteld en geïmplementeerd.

Selectie en implementatie van personeelsplanningssysteem.

Strategische Personeelsplanning.
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology- 
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse  
organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini®®


