Middagprogramma (13.30 – 17.30 uur)
In het uitgebreide middagprogramma kunt u zich via
parallelsessies laten inspireren door de ervaringen
van zeer diverse zorg- en welzijnsorganisaties die
al geruime tijd met Lean Six Sigma werken. Ook zijn
er parallelsessies waarin de inbedding van Lean Six
Sigma in het mbo-onderwijs centraal staat. U kiest
zelf aan welke parallelsessies u wilt deelnemen.
Er worden bijdragen verzorgd door onder andere:
• Vivantes Ouderenzorg
• Icare Verpleging en Verzorging
• ROC van Twente
• Medisch Spectrum Twente
• Ziekenhuisgroep Twente
• Huisartsenpraktijk Schultz en van de Kerkhof
• Martini Ziekenhuis

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor:
•	bestuurders, directieleden en management
van zorg- en welzijnsinstellingen
•	bestuurders, directieleden, management en
opleidingscoördinatoren van ROC’s
Kosten
Leden WGV Zorg en Welzijn: €300,- (incl. 21% BTW)
Overige deelnemers: €350,- (incl. 21% BTW)
Locatie
Universiteit Twente
Gebouw de Waaier
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

AANMELDEN?insdag 24
Schrijft u zich in
via www.lssh.nl

Verdere details vindt u op de website www.lssh.nl

Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van het
project Lean Six Sigma for Healthcare (LSSH) dat onderdeel
uit maakt van het Europese ‘Leonardo da Vinci’ programma.
Partners in dit project zijn o.a. ROC van Twente, WGV Zorg en
Welzijn, Universiteit Twente en Symbol. In het project is door de
partners een Lean Six Sigma curriculum voor de zorg ontwikkeld.

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T. 053 - 20 30 240
inf0@lssh.nl

www.lssh.nl

“EFFICIËNTE EN
HOOGWAARDIGE ZORG
MET LEAN SIX SIGMA”
SYMPOSIUM
Dinsdag 24 juni 2014
9.00 - 17.30 uur
Universiteit Twente

”Need analysis
voor efficiëntere
zorg”

Lean six sigma for healthcare
Er gaat geen dag voorbij zonder dat de veranderingen in
de zorg in het nieuws zijn. De zorg moet efficiënter, beter
en goedkoper. Maar hoe gaan we dit realiseren? Tijdens
dit symposium delen sprekers uit de wetenschap en de
praktijk hun kennis en ervaring om de zorg efficiënter te
maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren met behulp
van Lean Six Sigma.
Ochtendprogramma (9.00-12.45 uur)
In het ochtendprogramma geven de vijf hierna genoemde
keynote sprekers hun verfrissende visie op de bijdrage
van Lean Six Sigma in de zorg.

Prof.dr. Richard Boucherie - Universiteit Twente
De zorgsector omvat momenteel ruwweg 10% van het BNP.
Zonder wijzigingen zal dit in 2035 verdubbeld zijn. Zorgkosten
worden voor een belangrijk deel bepaald door arbeidskosten.
Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven is een
substantiële stijging van de inzet van personeel nodig, dat
juist door de vergrijzing niet (meer) beschikbaar is. In zijn
presentatie laat Boucherie zien hoe de inzet van personeel
geoptimaliseerd kan worden. U maakt kennis met een algemene
methode, mede in samenwerking ontwikkeld tussen CHOIR,
NKI en AMC, om operatiekamerschema’s zo te ontwerpen
dat pieken en dalen in de belasting van verplegend personeel
worden vermeden. Aansluitende optimalisatie maakt het
mogelijk met dezelfde inzet van verplegend
personeel meer patiënten te verplegen
met gelijkblijvende kwaliteit van zorg.

”Hoe houden we de
gezondheidszorg
bemensbaar?”

Drs. Gerard Nederpelt - WVG Zorg en Welzijn
Arbeid is de belangrijkste factor binnen de zorgsector.
De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd
personeel is van cruciaal belang. Tegelijkertijd is het
duidelijk dat de inzet van professionals kosten met
zich meebrengt. Het beleid is steeds meer gericht op
kostenbeheersing, hetgeen gevolgen heeft voor de
vraag naar personeel. Daarbij zijn technologieën en
systemen in de zorg voortdurend in ontwikkeling en is
er sprake van veranderingen in de visie op zorg en de
financieringsstructuur. Nederpelt neemt u mee in de
belangrijkste ontwikkelingen in de zorgsector en de hieruit ontstane noodzaak tot het continu verbeteren van
processen. Lean Six Sigma is hiervoor een goed middel,
zeker als de methodiek wordt toegespitst op de zorg.

”Sneldiagnose als
voorbeeld voor
grotere arts- en
patiënttevredenheid”
Prof.dr. Bert Kersten - Nyenrode Business Universiteit
In 2010 boog de Nederlandse top van hoogleraren optimalisatie
bedrijfsprocessen zich samen met oncologen en patiënten over
de vraag waarom de diagnose bij het vermoeden van kanker
soms zo lang duurt. Dit was het begin van het Sneldiagnose
Programma met als doel om voor iedereen in Nederland
sneldiagnose beschikbaar te hebben. Sneldiagnose betekent
het binnen 24 uur toegang hebben tot het ziekenhuis en dan
binnen 24 uur de uitslag krijgen of men al dan niet kanker heeft.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en is het proof-of-concept
bewezen. Kersten vertelt in zijn presentatie over de invoering
van de sneldiagnose bij diverse ziekenhuizen en het effect
ervan op patiënt- en artstevredenheid. Verder gaat hij in op
de vervolgtoepassing bij de nacontrole.

Ir. Dick Theisens - Symbol B.V.
De verschillen tussen een vrachtwagen en een patiënt
lijken evident. Toch kan de zorgsector veel inspiratie
opdoen over de manier waarop deze vrachtwagen
geproduceerd wordt, zonder dat dit ten koste gaat
van de noodzakelijke aandacht en zorg voor de patiënt.
In de afgelopen decennia heeft de industrie door druk
op prijs, efficiëntie en kwaliteit al veel verbeterslagen
moeten doorvoeren. Methodieken zoals Lean en Six
Sigma hebben hun waarde bewezen. Door niet de medewerkers en technische middelen maar de processen en
veiligheid centraal te stellen, kan ook in de zorg nog
veel worden gewonnen. In deze presentatie geeft
Theisens voorbeelden van doorbraakprojecten in de
industrie en maakt hij de vertaalslag naar de zorgsector.

”Verschillen en
overeenkomsten
tussen vrachtwagen en patiënt”

Drs. Henri Wijers - Ziekenhuisgroep Twente
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wil in de toekomst kunnen
blijven inspelen op ontwikkelingen op het gebied van
technologie, nieuwe behandelmogelijkheden en benodigde
bouwkundige aanpassingen. Dit zijn allemaal zaken waarvoor financiën nodig zijn, zeker ook gelet op de gestelde
eisen van de banken. Mede hierdoor is Wijers in 2006
begonnen met de introductie van een Lean Six Sigma
programma binnen ZGT. Wijers zal in zijn presentatie ingaan
op de aanpak en de behaalde resultaten van het programma.
Daarnaast zal hij aandacht besteden aan de ondervonden
problemen en uitdagingen bij de implementatie van de
procesverbeteringen. Lean Six Sigma is inmiddels al
jarenlang een begrip binnen ZGT en heeft
tot veel verbeteringen en substantiële
besparingen geleid.

”Procesverbetering
is een kwestie van
gewoon doen”

