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Summary  

Introduction 

This thesis explores the causes of delays in access to specialist outpatient clinics and tests the 
effectiveness of interventions to optimise delays in access with changes in organisation and 
logistics. On a daily basis approximately 50,000 people make an appointment at an outpatient 
speciality clinic in one of the 88 Dutch hospitals for which they will often need to wait 28 days or 
more. On any given day more than 1.5 million people of the population of 16 million in the 
Netherlands are waiting for an appointment. The problem of delays, the available theory on 
waiting, the established effectiveness of applying pull methods in industry to optimise delays and 
simultaneously improve efficiency, the lack of evidence on the causes of delays in access to 
specialist outpatient clinics and of approaches to optimise and the success stories on a number of 
‘Working Without a Waiting List (WWWL)’ projects led us to the following problem statement: 

How can delays in access to specialist outpatient clinics be optimised by improving the way 
supply and demand are matched?  

With this thesis we want to design a method to improve the way demand and supply is matched 
and we want to determine whether and why WWWL is an effective method to optimise delays in 
access to specialist outpatient clinics. 

Theory 

Chapter 2 describes the science of waiting from the field of Operations Management and presents a 
theoretical framework to investigate how delays in access can be optimised. When there is 
uncertainty in the volumes of supply and demand the delay often rises exponentially when capacity 
utilisation reaches 100%. The more uncertainty, the earlier the exponential rise of the curve starts. 
Relatively little buffer capacity is required to keep waiting low, but a lot of buffer capacity is 
required to reduce waiting further. Since buffer capacity is expensive the challenge is to find 
solutions that keep waiting to a minimum while requiring minimal buffer capacity. Another 
challenge is to stay well enough before the steep incline of the line, to avoid an instable situation 
where waiting can suddenly rise fast. A third challenge is to simultaneously optimise various 
capacities that are related to each other, for example the operating theatre and the specialist 
outpatient clinics.  

These challenges require the synchronisation of fluctuations in the volume of demand and supply. 
One strategy is to increase the ability to plan; another strategy is to increase flexibility. The more 
flexibility to utilise capacity where demand is, the less buffer capacity is required with the same 
waiting time. There are three types of flexibility to match supply and demand: 

• Mix flexibility: Ability to serve different mixes of appointments in one session and different 
mixes of sessions within a week. 

• Changeover flexibility: ability to deal with changes in the mix of types of appointments over 
time, for example changes in the ratio between new and follow-up appointments. 
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• Volume flexibility: ability to easily change the volume of supplied appointments in any given 
week or month.  

The described challenges can be addressed on a ‘Strategic’, ‘Tactical’ and ‘Control’ level, 
representing long to short term planning issues. Generally speaking, on the strategic level, forecasts 
are used to predict demand and plan capacity and personnel. On the tactical level, the aggregate 
plan is transformed to a plan of action that will help prepare for upcoming production. Total 
volume is determined, but the day-to-day schedule with the exact mix and volume per shift is 
determined later on the control level. On the control level the actual production progress is 
monitored against the schedule and used to determine the sequencing and scheduling for the work 
schedule on the tactical level. On all levels and between the levels feedback information is used to 
base corrective actions on the difference between the actual and desired performance. Feedforward 
information can be used to predict future situations. 

In specialist outpatient clinics the release of capacity happens consequently on two levels: 
1. Aggregate level: the scheduling of sessions based on the availability of the specialist, usually 

several months ahead. 
2. Operational level: the scheduling of appointments with individual patients in those sessions, 

usually several weeks ahead. 

In industry Just-In-Time (JIT) manufacturing is considered as an important collection of techniques 
to minimise the required capacity, increase the responsiveness of a system and relate the release of 
capacities to each other. In a specialist outpatient clinic the ultimate application of JIT would be to 
be able to offer every patient an appointment on the same day. A central principle of JIT is to switch 
from a ‘push’ operating system to a ‘pull’ operating system. For specialist outpatient clinics push 
and pull can be defined as: 

A push system schedules the availability of appointments based on exogenous factors, 
 while a pull system authorises the release of appointments based on system status. 

A specialist outpatient clinic with a push system uses exogenous factors (= ‘originated outside the 
system’) like predicted demand or information about the availability of the specialist to determine 
the number of sessions. This method has no relation to actual system status and no relation with 
actual demand, which results in longer delays in access or unused capacity if actual demand is 
different than the number of available appointments. A clinic with a pull system lets the actual 
system status determine the schedule of sessions and mix of appointments within the sessions. 
When the specialist outpatient clinic acts as an independent system, the system status for pull can 
be restricted to, for example, the delay in access for new and follow-up appointments. If the 
matching of supply and demand however also depends on other departments like the operating 
theatre, they should be included in the system to optimise.  

To minimise deviations in actual production from the plan ‘cycle mix’ planning can be beneficial. 
The cycle mix is the required mix of types of appointments and types of sessions to deliver those 
appointments. Changes in the volume of demand for specific types of appointments or the 
cancelling of sessions can lead to recalculation of the cycle mix for the next period.  
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In chapter 3 we complement the theoretical framework with a literature review on what is known 
about delays in access to specialist outpatient clinics. There is little known about the extent of the 
problem of delays in access to (specialist) outpatient clinics, but there are many indications that at 
least in the US, the UK, Canada and the Netherlands a large number of specialty practices deal with 
longer delays in access than generally desired from the point of view of the patient. There is little 
scientific insight in the way (specialist) outpatient clinics match supply and demand and there is 
only some scientific insight in the possible causes of delays. The most important seems variability 
in both demand and supply and the inability to deal with this. The most important cause for that 
inability may be the common practice that clinical preferences rather than the needs of patients 
determine the availability of supply on a daily basis.  

Knowledge on possible interventions to optimise delays in access seems divided in two separate 
worlds. On the one hand there is a large body of knowledge available from the discipline of 
Operations Management (OM) to improve queuing systems like outpatient clinics. The application 
of this knowledge has mostly been directed at reducing waiting in the office and reducing no-
shows, not at reducing delays in access. There is almost no scientific knowledge on the application 
of this body of knowledge in real life.  

On the other hand there is a large body of knowledge on applying the concept of Advanced Access 
that is aimed at ‘redesigning the clinical office’, mostly in general practices in the US and the UK, but 
also some US specialty practices. The evidence shows substantial improvements, but also shows 
considerable issues. The biggest concerns relate to a fear of loss of autonomy under physicians and 
a loss of quality of care due to less continuity in the care between the patient and the physician. 
This is remarkable, since the concept of Advanced Access recommends maintaining continuity. 
There is some, but scarce evidence of sustainability of the results, mostly one or two years after 
implementation and there is also some, but equally scarce evidence of decay. 

In chapter 4 we further complement the theoretical framework with a literature review on how 
processes are improved by applying the 'lean'-philosophy, a comprehensive concept that is relevant 
because the concepts of Advanced Access and Working Without a Waiting List (WWWL) that are 
part of this research are partly based on the general lean-philosophy and more specifically the pull 
method. 

Process improvement occurs more and more frequently, especially with the help of the ‘lean’-
philosophy. This management philosophy improves quality by continuously removing ‘waste’. As a 
consequence of the interdependence of processes local improvements can cause negative effects 
elsewhere. An integral system approach is required to prevent this. Several hospitals claim that 
they are able to achieve this with Lean. Research on process improvement by applying the ‘lean’-
philosophy reports many positive outcomes defined as increased safety, quality and efficiency. 
Methodological shortcomings and lack of rigorous evaluations make it impossible however to 
ascertain the impact. Clear is that the investigated applications are fragmented with an overly focus 
on the instrumental aspects of the philosophy, a lack of integration in the total system and a lack of 
attention for the human dimensions. Process improvement is needed to improve both quality and 
efficiency of health care. It requires that hospitals develop integral systems that combine methods 
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for process design with continual improvement of processes and associated forms of people 
management. Vital is that physicians take the lead to manage and improve processes integrally. 

Research 

In chapter 5 we assess whether delays to specialist outpatient clinics can be solved by improving 
the way supply and demand are matched, without adding capacity. We used a systematic review of 
the interventions applied by eighteen specialist outpatient clinics using the model of Working 
Without a Waiting List (WWWL), and a statistical analysis of the effects of the interventions on 
their delays. 

The specialist outpatient clinics applied different combinations of interventions aimed at improving 
the way they match supply and demand, improving the efficiency of the way supply is organised 
and at reducing unnecessary demand. Fourteen clinics show statistically significant improvements. 
Two probably significantly improved and two clinics did not. Their access reduced on average 55%, 
from 47 to 21 days. 

It seems that delays in outpatient specialty care can be solved to a large extend by improving the 
way supply and demand are matched. Policy makers should analyse whether delays are caused by 
capacity problems or matching problems. For the latter, it appears more effective to invest in the 
ability to react with the use of pull methods then the ability to plan. Policy makers should create 
incentives for clinics to keep access short and remove incentives that stimulate delays. 

Chapter 6 investigates the sustainability of the results of the WWWL application. Our aim was to 
determine whether initial improvements are sustained and to identify the factors that influence 
sustainability according to the involved actors. We performed qualitative case studies in fourteen 
specialist outpatient clinics. We compared access measurements at the start, finish and three years 
after the project. Sustained and new interventions were analysed. Interviews with 52 practitioners 
were analysed with the constant comparative method to identify general factors that influence 
sustainability. 

Eleven out of fourteen clinics were able to sustain or further improve their reduced delays; two did 
not and for one it is uncertain. The specialist outpatient clinics maintained the majority of the 
interventions and all introduced new interventions. Three generic factors emerged that influenced 
their ability to sustain the results: increased responsiveness to better match supply and demand; 
clinical leadership and incentives; a shared belief that they can and should control access together. 

Reduction of delays in access can be sustained if the way of thinking and the planning system 
becomes demand driven and flexible, and care providers experience benefits. Unlike previous 
studies, senior management support and formal training were not relevant though clinical 
leadership and informal socialisation was. Making multidisciplinary teams responsible for the 
improvement process appears to be vital.  

Chapter 7 presents the findings of an in-depth field research that identifies the characteristics how 
specialist outpatient clinics match supply and demand. We used field observations, interviews, 
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documents and data from a dermatology outpatient clinic with low dependency on other 
departments to match supply and demand and an orthopaedic outpatient clinic that has a high 
dependency on the operating theatre.  

It is likely that the way both specialist outpatient clinics match supply and demand causes 
unnecessary delays in access. This concerns mainly the lack of anticipating fluctuations in demand, 
limited flexibility to increase volume in response to actual shortage of supply and the lack of 
flexibility to release the cycle mix of sessions depending on actual conditions. One specialist 
outpatient clinic furthermore lacks flexibility in the appointment mix. Furthermore, the lack of 
flexibility to exchange outpatient sessions and operating sessions in the operating theatre limits 
their ability to optimise delays. Both clinics use dominantly push methods, though some pull 
methods to let the actual system status trigger actions are also applied. 

To optimise delays in access it seems vital for the involved specialists to shift their identification 
with delays in access from ‘long delays are an indication of a good doctor’ to ‘short delays are an 
indication of a good doctor’. 

Synthesis and discussion 

Chapter 8 creates a synthesis by combining the theoretical framework and the research results 
into a new framework to optimise delays in access to specialist outpatient clinics. When demand is 
larger than supply it first needs to be balanced. We identified three forms of wasted capacity that 
can be reduced by improving the way supply and demand are matched: unwanted cancellations of 
sessions, no shows and unused appointment slots. When delays in access exist while there is 
enough supply to meet demand, three methods can be applied to improve the synchronisation in 
the volume of demand and supply: increase the ability to notice fluctuations in the volume of 
demand, increase flexibility in the volume of appointments and increase flexibility in the mix of 
appointments. We used the theoretical framework and the results of our research to create a pull 
based Production Planning and Control (PPC) framework for specialist outpatient clinics to realise 
this. The PPC framework uses the system status to trigger release sessions on an aggregate level 
and appointments on an operational level.   

The specialist outpatient clinics that reduced and sustained their delays introduced pull methods at 
the aggregate level as well as the operational level. None included other departments in the pull 
methods. It might be required to further optimise delays but, contrary to our expectations, delays 
can substantially be reduced in a sustainable way without including other departments. 

The analysis showed that the specialist outpatient clinics were able to substantially reduce delays 
in access and sustain the results with applying the PPC framework partially. They did: 
• Reduce endogenous variation in supply. 
• Shift from push to a hybrid combination of push and pull methods on releasing sessions to 

increase flexibility in the volume of appointments, based on the actual system status.  
• Create explicit or implicit buffer capacity and develop methods to use this efficiently. 
• Shift from push to pull on releasing appointment slots by creating a flexible appointment 

mix.  
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The specialist outpatient clinics did not apply the following elements from the PPC framework: 

• Anticipate seasonal variation in the demand for new appointments.  
• Keep track of actual demand for future follow-up appointments. 
•  Redirect demand for follow-up appointments. 
• Create a flexible session mix per cycle. 
• Take the system status on supply and demand for operating sessions or other departments 

into account to determine the release of outpatient sessions (and vice versa). 

To optimise delays in access it seems vital that the application of the PPC framework supports the 
opportunity for the involved specialists to shift their identification with delays in access in a way 
that maintains a positive cognitive and affective state, expands their perception of a competent and 
efficacious doctor and that enables them to connect it to their view of how to deliver patient care in 
a way that they sense and experience coherence and continuity. The PPC framework can easily 
create the opposite perception if specialists are treated as resources that need to be planned and 
controlled. If however the specialists perceive the PPC framework as an enabler of their vision how 
to deliver quality care, they may drive the decisions to optimise delays in access.  

In chapter 9 we discuss our main findings. We conclude that the way outpatient speciality clinics 
match supply and demand causes delays because the methods they use are aimed at other goals. 
The available theoretical knowledge on Operations Management (OM) offers the required 
knowledge to address the causes, but is hardly applied. Furthermore our research findings show 
that the mind-set, identity and behaviour of specialists are a vital part of the causes of delays. 

The research findings show that the specialist outpatient clinics substantially reduced their delays 
with WWWL and that the results were sustained. They introduced pull methods on the aggregate 
level of releasing sessions and the operational level of releasing appointments. From an OM point of 
view the reduction of unwanted cancellations of sessions and the increase of flexibility of the 
volume of sessions and the mix of appointments in combination with feedback on the actual system 
status are the most important explanations why WWWL has proven effective. We think that the 
efficiency gains have been a prerequisite to optimise delays, because they create the required 
buffer capacity to become flexible in the volume of supply. From the perspective of the actors in the 
specialist outpatient clinics the motivation of the medical specialists and the shared belief of the 
teams working in the outpatient specialist clinics have also been important. 

In chapter 8 we described which elements of the PPC framework the WWWL projects did not 
address. Inclusion of these elements might enable specialist outpatient clinics to further reduce 
delays with the same utilisation level or increase the utilisation level with the same delay (= with 
less buffer capacity).  

The clinical leadership has been vital to sustainable change, but it might also have created 
vulnerability by making it at least partly dependent on the clinical leader. We believe that long-term 
sustainability requires that the achieved behavioural change somehow becomes more part of the 
daily routines of the team working in the specialist outpatient clinic without clinical leadership. 
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We conclude that the application of Advanced Access is robust because of the ability to sustain the 
interventions, but we are not certain that it is resilient because we cannot ascertain the ability to 
adapt the interventions to changing circumstances. We think that specialist outpatient clinics need 
a periodic change to reduce delays and need continuous change to sustain and further optimise 
delays.  

Main methodological shortcomings: the results enhance our understanding of the studied 
phenomenon, but especially the identified factors for sustainability are likely to be incomplete. The 
number of eighteen investigated specialist outpatient clinics is relatively small. Our conclusions are 
valid for the combined interventions, but we cannot be certain what the effects are of individual 
interventions. 

The pull-based Production Planning and Control (PPC) framework provides the elements to 
optimise delays in access to specialist outpatient clinics. To optimise delays specialist outpatient 
clinics need to anticipate predictable fluctuations in demand, react to actual fluctuations in demand 
and create flexibility within the mix of appointments to level out fluctuations in supply and in 
demand for specific types of appointments on both the aggregate release of sessions and the 
operations release of appointments. To apply the PPC framework specialist outpatient clinics need 
to learn how to choose the right cycle-mix and continuously optimise the session mix per multi-
weekly period and the appointment mix per week, based on the anticipated fluctuations in demand 
and supply and the actual system status. In order to optimise the total logistical system in hospitals 
an integrated approach is required that WWWL does not offer and that to our knowledge does not 
yet exist. The WWWL clinics optimised their delays alone in their hospital. If all outpatient 
specialist clinics in a hospital reduce delays in access without integration with other related 
departments it could result in a decrease of performance of the other departments in terms of 
delays or capacity usage. 

We think that the more a system to match supply and demand is characterised by complexity and 
uncertainty, the more important the capability becomes to respond to actual system conditions. We 
also think that optimisation requires predominantly pull methods, but also to some extent push 
methods because in hospital systems some capacity needs to be released before actual demand and 
system status are known. We consider the lean-philosophy promising to create the required 
integral approach based on pull methods and to create a system and culture for continuous change 
that enables the system to continuously adapt to changing circumstances. 

To determine the optimal delay in access the utilisation of capacity forms the most important 
counterbalance. We recommend to first apply the WWWL model if there is little knowledge of OM 
available and also if the delay in access has not yet been optimised before. The next step is to test 
the complete PPC framework to further optimise the delay in access and further increase the 
utilisation level. The Dutch Treeknorm for delays in access (80% in three weeks, 100% in four 
weeks) should be considered as the maximum acceptable delay in access, not the goal. The 
optimum with WWWL is probably for most specialist outpatient clinics approximately one week. 

To create sustainable change, an approach is required that allows for specialists to show clinical 
leadership and multidisciplinary teams to create a shared belief. Departments should have stimuli 
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to optimise delays for the other departments, as well as for their own delays in access. The 
alertness of specialists to recognise and act on small signals from patients provides a capability that 
management should foster and support to optimise the way demand and supply are matched. The 
role of management is not so much one of personal advocacy, but rather the establishment of 
supportive structures and processes for the teams to improve and optimise delays in access 
themselves. A vital element is to provide feedback on the system status that supports decisions to 
release capacity, prevent the release of capacity or prevent the cancellation of capacity. 

We recommend that application of the knowledge from OM to improve hospital operations needs to 
be combined with the science of organisational change to create a sustainable impact. Based on the 
results from our research on the vital role of clinical leadership and the relation with the identity 
construction of specialists and the teams, we recommend the field of organisational psychology and 
sensemaking to be combined with research on OM problems to identify the required conditions to 
change and sustain behaviour to optimise operations. To create effective and sustainable change, 
the question is not whether the specialist, other disciplines or management should be in the lead, 
but how to create synergy between specialists, other disciplines and management to optimise 
delays in access as an episodic change followed by continuous change to continuously learn and 
adapt to new challenges that will keep arising.  
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Samenvatting 

Inleiding 

Dit proefschrift onderzoekt de oorzaken van vertragingen in de toegangstijd tot poliklinieken en 
test de effectiviteit van interventies om de toegangstijd te optimaliseren door veranderingen in de 
organisatie en logistiek. Dagelijks maken ongeveer 50.000 mensen een afspraak op een polikliniek 
in een van de 88 Nederlandse ziekenhuis waar ze vervolgens vaak 28 of meer dagen op moeten 
wachten. Op een willekeurige dag wachten meer dan 1.5 miljoen mensen op een poliklinische 
afspraak op een populatie van 16 miljoen Nederlanders. Het probleem van toegangstijden, de 
beschikbare theorie over wachten, de vastgestelde effectiviteit van ‘pull-‘ methoden in de industrie 
om wachten te optimaliseren en tegelijkertijd efficiëntie te vergroten, het gebrek aan 
wetenschappelijke inzichten in de oorzaken van toegangstijden tot poliklinieken en in de 
effectiviteit van benaderingen om het te optimaliseren, plus de succesverhalen over een aantal 
‘Werken zonder wachtlijst (WZW)’ projecten bracht ons tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kan de toegangstijd tot poliklinieken geoptimaliseerd worden door de wijze waarop 
vraag en aanbod afgestemd wordt te verbeteren? 

Met dit proefschrift willen we een methode ontwerpen waarmee de toegangstijd geoptimaliseerd 
kan worden en we willen vaststellen of WZW een effectieve methode is om toegangstijden tot 
poliklinieken te verkorten. 

Theorie 

Hoofdstuk 2 beschrijft de wetenschap van wachten vanuit het vakgebied Operations Management 
en presenteert een theoretisch raamwerk hoe vertragingen in toegangstijd geoptimaliseerd kunnen 
worden. Als er onzekerheid is in de volume van vraag en aanbod stijgt de vertraging vaak 
exponentieel zodra de capaciteitsbenutting 100% benadert. Hoe meer onzekerheid, hoe eerder de 
exponentiële curve snel stijgt. Relatief weinig buffercapaciteit is nodig om wachten kort te houden, 
maar veel buffercapaciteit is nodig om het nog verder terug te brengen. Aangezien buffercapaciteit 
duur is, is het de uitdaging om oplossingen te vinden die wachten minimaliseren met zo min 
mogelijk buffercapaciteit. Een andere uitdaging is om ruim voor de steile curve te blijven, om een 
instabiele situatie te voorkomen waarbij de toegangstijd plotseling snel kan stijgen. Een derde 
uitdaging is om deze uitdagingen te optimaliseren in samenhang met het optimaliseren van andere 
capaciteiten die met elkaar gerelateerd zijn, zoals tussen de operatiekamers en poliklinieken.  

Deze uitdagingen vereisen de synchronisatie van fluctuaties in de volume van vraag en aanbod. Een 
strategie is om het vermogen om vooruit te plannen te vergroten; een andere strategie is om de 
flexibiliteit te vergroten. Hoe meer flexibiliteit om capaciteit in de zetten waar de vraag zich 
voordoet, hoe minder buffercapaciteit nodig is met dezelfde wachttijd. Er zijn drie soorten 
flexibiliteit om vraag en aanbod af te stemmen: 
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• Mix flexibiliteit: mate waarin verschillende combinaties van afspraken in een spreekuur 
mogelijk zijn en de mate waarin verschillende combinaties van spreekuren in een week 
mogelijk zijn 

• Omschakel flexibiliteit: mate waarin veranderingen in de mix van type afspraken over tijd 
opgevangen kunnen worden, bijvoorbeeld veranderingen in de ratio tussen nieuwe en 
controle afspraken. 

• Volume flexibiliteit: de mate waarin de volume van aangeboden afspraken in een week of 
maand veranderd kan worden. 

De beschreven uitdagingen kunnen geadresseerd worden op een ‘Strategisch’, ‘Tactisch’ en 
‘Operationeel’ niveau, om lange tot korte termijn planningsvraagstukken te adresseren.  In 
algemene zin wordt op het strategisch niveau voorspellingen gebruikt om vraag te voorspellen en 
capaciteit en personeel te plannen. Op het tactisch niveau wordt het geaggregeerde plan omgezet in 
een actieplan die helpt om de komende productie voor te bereiden. Totale volume wordt 
vastgesteld, maar de dagelijkse planning met exacte mix en volume per dienst wordt pas later op 
het operationele niveau vastgesteld. Op het operationele niveau wordt de daadwerkelijke productie 
gemonitord in vergelijking met de planning en worden bevindingen gebruikt om de volgorde en 
planning van het plan op het tactisch niveau te bepalen. Op alle niveaus wordt ‘feedback’ informatie 
gebruikt om acties bij te stellen op basis van het verschil tussen werkelijke en wenselijke prestaties. 
‘Feedforward’ informatie kan gebruikt worden om toekomstige situaties te anticiperen.  

Poliklinieken geven capaciteit volgtijdelijk op twee niveaus vrij: 

1. Geaggregeerd niveau: het plannen van spreekuren op basis van de aanwezigheid van de 
specialist, meestal enkele maanden vooruit. 

2. Operationeel niveau: het plannen van afspraken in de spreekuren met individuele patiënten, 
meestal enkele weken vooruit. 

In de industrie wordt ‘Just-In-Time(JIT) manufacturing’ beschouwd als een belangrijke verzameling 
technieken om de benodigde capaciteit te minimaliseren, responsiviteit van een systeem te 
vergroten en om het vrijgeven van capaciteiten aan elkaar te koppelen. In een polikliniek zou een 
ultieme toepassing van JIT het mogelijk moeten maken om elke patiënt dezelfde dag een afspraak te 
kunnen bieden. Een centraal principe van JIT is om van ‘push’ naar ‘pull’ om te schakelen als 
‘productiesysteem’. Voor poliklinieken kan push en pull gedefinieerd worden als: 

Een push systeem plant de beschikbaarheid van afspraken op basis van exogene factoren, 
terwijl een pull systeem afspraken vrijgeeft op basis van de status van het systeem. 

Een polikliniek met een push systeem gebruikt exogene factoren (= ’vinden hun oorsprong buiten 
het systeem’) zoals voorspelde vraag of de beschikbaarheid van een specialist om het aantal 
spreekuren vast te stellen Deze benadering heeft geen relatie met de status van het systeem en 
geen relatie met de werkelijke vraag, wat resulteert in langere toegangstijden of onbenutte 
capaciteit zodra de werkelijke vraag afwijkt van het beschikbare aantal afspraken. Een polikliniek 
met een pull systeem laat de status van het systeem de planning van spreekuren en de mix van 
afspraken in de spreekuren bepalen. Als een polikliniek als een onafhankelijk systeem werkt kan de 
gebruikte systeemstatus beperkt worden tot, bijvoorbeeld, de toegangstijd voor nieuwe en controle 
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afspraken. Als het afstemmen van vraag en aanbod echter afhankelijk is van andere afdelingen 
zoals de operatiekamers, dan moet de status van die capaciteiten geïncludeerd worden in het te 
optimaliseren systeem. 

Om de werkelijke productie minimaal te laten afwijkingen van het plan kan ‘cycle mix’ planning 
behulpzaam zijn. De cycle mix is de benodigde mix van type afspraken en type spreekuren. 
Veranderingen in de volume van de vraag naar specifieke type afspraken of het annuleren van 
spreekuren leidt tot een herberekening van de cycle mix voor de komende periode.  

In hoofdstuk 3 vullen we het theoretisch raamwerk aan met een literatuuronderzoek naar de 
beschikbare kennis over toegangstijden tot poliklinieken. Er is weinig wetenschappelijk bekend 
over de omvang van het probleem van toegangstijden tot poliklinieken, maar er zijn veel 
aanwijzingen dat in ieder geval in de VS, Engeland, Canada en Nederland de toegangstijd tot een 
groot aantal poliklinieken langer is dan wenselijk vanuit het perspectief van de patiënt. Er is weinig 
wetenschappelijk inzicht in de wijze waarop poliklinieken vraag en aanbod afstemmen en er is 
beperkt inzicht in de oorzaken van toegangstijden. De belangrijkste oorzaak lijkt variabiliteit in de 
volume van zowel vraag als aanbod en het onvermogen om daarmee om te gaan. De belangrijkste 
oorzaak voor dat onvermogen is mogelijk dat niet de behoeftes van patiënten, maar de voorkeuren 
van de poliklinieken de beschikbaarheid van het aanbod bepalen.  

Kennis over mogelijke interventies om toegangstijden te optimaliseren lijken verdeeld over twee 
gescheiden werelden. Enerzijds is er een grote hoeveelheid kennis beschikbaar vanuit het 
vakgebied Operations Management (OM) om ‘wachtrijsystemen’ te optimaliseren. De toepassing 
van deze kennis is voornamelijk gericht op het reduceren van wachttijd in de wachtkamer en het 
verminderen van ‘no-shows’, niet het reduceren van de toegangstijd. Er is vrijwel geen 
wetenschappelijke kennis over de toepassing van deze kennis in de praktijk.  

Anderzijds is er een grote hoeveelheid wetenschappelijke kennis beschikbaar over de toepassing 
van het concept ‘Advanced Access’ om poliklinieken te herontwerpen,  vooral in de eerstelijns zorg 
in de VS en Engeland, maar in de VS ook enkele poliklinieken. Onderzoeken tonen substantiële 
verbeteringen, maar laten ook wezenlijke vraagstukken zien. De belangrijkste zijn een angst om 
autonomie te verliezen bij artsen en kwaliteitsverlies door minder continuïteit van zorg. Het laatste 
is opvallend, aangezien Advanced Access juist continuïteit als uitgangspunt neemt. Er is enige, maar 
schaars, bewijs van duurzaamheid van de resultaten, meestal een of twee jaar na implementatie en 
er is enige, maar even schaars, bewijs van terugval van resultaten.   

In hoofdstuk 4 vullen we het theoretisch raamwerk verder aan met een literatuuronderzoek naar 
hoe processen verbeterd kunnen worden met de ‘lean’-filosofie, een veelomvattende concept die 
relevant is omdat de concept Advanced Access en Werken Zonder Wachtlijst (WZW) die onderdeel 
zijn van dit onderzoek gedeeltelijk gebaseerd zijn op de algemene lean-filosofie en meer specifiek 
gebruik maken van de pull methode. 

Procesverbeteringen vinden steeds meer plaats in de zorg, met name met behulp van de ‘lean’-
filosofie. Deze management filosofie verbetert kwaliteit door continu ‘verspilling’ te verwijderen. 
Door de onderlinge samenhang van processen kunnen lokale verbetering negatieve effecten elders 
veroorzaken. Een integrale systeembenadering is nodig om dit te voorkomen. Enkele ziekenhuizen 
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claimen dat hen dit lukt met behulp van lean. Onderzoek naar procesverbetering met behulp van de 
‘lean’-filosofie toont veel positieve effecten op het vlak van verbeterde veiligheid, kwaliteit en 
efficiëntie. Methodologische tekortkomingen en een gebrek aan rigoureuze evaluaties maken het 
echter onmogelijk om de impact vast te stellen. Duidelijk is dat de onderzochte toepassingen 
gefragmenteerd zijn met een overmatige focus op de instrumentele toepassing van de filosofie, een 
gebrek aan integratie in het totale systeem en een gebrek aan aandacht voor de menselijke 
dimensies. Procesverbetering is nodig om zowel kwaliteit als efficiëntie in de zorg te verbeteren. 
Het vergt dat ziekenhuizen integrale systeem ontwikkelen die methoden om processen te 
ontwerpen combineren met methoden om processen continu te verbeteren en met de gerelateerde 
vormen van personeelsmanagement. Vitaal is dat artsen het voortouw nemen om processen 
integraal aan te sturen en te verbeteren. 

Onderzoek 

In hoofdstuk 5 evalueren we of toegangstijden opgelost kunnen worden door de wijze waarop 
vraag en aanbod afgestemd worden te verbeteren met WZW, zonder capaciteit toe te voegen. We 
evalueerden systematisch van de interventies van achttien poliklinieken die het WZW model 
toegepast hebben en we voerden een statistische analyse op de effecten van de interventies op hun 
toegangstijden. 

De poliklinieken pasten verschillende combinaties van interventies toe om de wijze waarop ze 
vraag en aanbod afstemden te verbeteren, de efficiëntie van hoe hun aanbod is georganiseerd te 
verbeteren en om onnodige vraag naar afspraken te reduceren.  Veertien poliklinieken toonden 
significante verbeteren. Twee hebben waarschijnlijk hun toegangstijd verbeterd en twee is dat niet 
gelukt. Hun toegangstijd nam gemiddeld met 55% af van 47 naar 21 dagen. 

Het lijkt erop dat toegangstijden voor een substantieel deel opgelost kunnen worden door de wijze 
waarop vraag en aanbod worden afgestemd. Beleidsmaker dienen te analyseren of vertragingen 
veroorzaakt worden door capaciteitsproblemen of afstemmingsproblemen. Voor de laatste 
problemen lijkt het effectiever om te investeren in het vergroten van het vermogen om te reageren 
met behulp van pull methoden, dan het vermogen om te plannen. Beleidsmakers dienen prikkels te 
creëren om de toegangstijden kort te houden en prikkels te verwijderen die toegangstijden 
stimuleren. 

Hoofdstuk 6 onderzoekt de duurzaamheid van de resultaten van WZW. Ons doel was om vast te 
stellen of de bereikte verbeteringen vastgehouden zijn en om de factoren te identificeren die de 
duurzaamheid beïnvloeden vanuit het gezichtspunt van de betrokken actoren. We voerden 
kwalitatieve case studies uit in veertien poliklinieken. We vergelen hun toegangstijd tijdens de 
start, op het einde van het project en drie tot vier jaar later. Behouden en nieuwe interventies zijn 
geanalyseerd. Interviews met 52 betrokkenen zijn geanalyseerd met de ‘constant comparative 
method’ om de generieke factoren te identificeren die duurzaamheid beïnvloeden.  

Elf van de veertien poliklinieken bleek in staat hun verkorte toegangstijden te behouden of verder 
te verbeteren; twee lukte dat niet en voor een is het onzeker. De poliklinieken pasten nog steeds de 
meerderheid van de interventies toe en allen hadden nieuwe interventies geïntroduceerd. Drie 
generieke factoren kwamen naar voren die de mate van duurzaamheid heeft beïnvloed: 
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toegenomen responsiviteit om vraag en aanbod af te stemmen; klinisch leiderschap en prikkels; 
een gezamenlijk geloof dat ze de toegangstijd kunnen en moeten beheersen.  

Korte toegangstijden kunnen duurzaam behouden blijven als zowel de manier van denken als het 
planningssysteem vraag gestuurd en flexibel is en als degenen die zorg leveren en voordeel bij 
ervaren. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken bleek senior management ondersteuning en 
formele training niet relevant, maar klinisch leiderschap en informele socialisatie daarentegen wel. 
Multidisciplinaire teams verantwoordelijk maken voor het verbeterproces lijkt cruciaal te zijn. 

Hoofdstuk 7 presenteert de bevindingen van diepgaand veldonderzoek waarmee karakteristieken 
geïdentificeerd zijn hoe poliklinieken vraag en aanbod afstemmen. We gebruikten praktijk 
observaties, documenten en data van een dermatologische polikliniek met weinig afhankelijkheid 
van andere afdelingen en van een orthopedische polikliniek met een hoge afhankelijkheid van de 
operatiekamers. 

Het is waarschijnlijk dat de wijze waarop beide poliklinieken vraag en aanbod afstemmen onnodige 
vertragingen in de toegangstijd veroorzaken. Dit heeft te maken met een gebrek aan anticiperen 
van fluctuaties in de vraag, beperkte flexibiliteit om de volume van het aantal afspraken te 
vergroten in reactie op tekorten en een gebrek aan flexibiliteit om de cycle mix van spreekuren aan 
te passen naar gelang omstandigheden dat vergen. Een polikliniek ontbreekt tevens de benodigde 
flexibiliteit in de mix van afspraken in spreekuren. De beperkte flexibiliteit om spreekuren en 
operatie sessies uit te wisselen is een verder beperkende factor om toegangstijden te 
optimaliseren. Beide poliklinieken gebruiken overwegend push methodes, al worden wel degelijk 
enkele pull methoden gebruikt om op basis van de actuele toestand van het systeem acties te 
bepalen.   

Om toegangstijden te optimaliseren lijkt het vitaal te zijn dat de betrokken specialisten hun 
identificatie met toegangstijden verschuiven van ‘lange toegangstijden zijn een teken van een goede 
dokter’ naar ‘korte toegangstijden zijn een teken van een goede dokter’.  

Synthese en discussie 

Hoofdstuk 8 creëert synthese door het theoretisch raamwerk en de onderzoeksresultaten te 
combineren in een nieuw raamwerk om de toegangstijd tot poliklinieken te optimaliseren. Als de 
vraag groter is dan het aanbod moet dit eerst in balans worden gebracht. We identificeerden drie 
vormen van verspilde capaciteit die gereduceerd kunnen worden: ongewenste annuleringen van 
spreekuren, no shows en onbenutte afspraken. Als toegangstijden ondanks dat er genoeg aanbod is 
kunnen drie methodes toegepast worden om vraag en aanbod beter te synchroniseren: vergroot 
het vermogen om fluctuaties in de vraag waar te nemen, vergroot de flexibiliteit in de volume van 
afspraken en vergroot de flexibiliteit in de mix van afspraken. We gebruikten het theoretisch 
raamwerk en de onderzoeksresultaten om een op pull gebaseerde Productie Planning en Controle 
(PPC) raamwerk te creëren waarmee poliklinieken dit kunnen vormgeven. Dit PPC raamwerk 
gebruikt de systeem status voor de vrijgave van spreekuren op een geaggregeerd niveau en de 
vrijgave van afspraken op een operationeel niveau.  
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De poliklinieken die hun toegangstijd duurzaam verkort hebben introduceerden pull methoden op 
zowel het geaggregeerde als het operationele niveau. Niet een includeerde andere afdelingen in de 
pull methoden. Dit is wellicht wel nodig om de toegangstijden verder te optimaliseren maar blijkt, 
in tegenstelling tot onze verwachtingen, niet noodzakelijk om toegangstijden duurzaam te 
verkorten.  

De analyse toont dat de poliklinieken in staat waren toegangstijden duurzaam te verkorten door 
een deel van het PPC raamwerk toe te passen. Ze hebben: 
• Endogene variatie in aanbod gereduceerd. 
• De wijze van spreekuur planning veranderd van push naar een hybride mix van push en pull 

methoden. 
• Expliciete of impliciete buffercapaciteit gecreëerd en methodes ontwikkeld om die efficiënt 

in te zetten. 
• De wijze van afspraken plannen van push naar pull verschoven door een flexibele afspraken 

mix mogelijk te maken 

De poliklinieken hebben de volgende elementen van het PPC raamwerk niet toegepast: 
• Seizoensgebonden variatie in de vraag anticiperen  voor nieuwe afspraken. 
• Rekening houden met de actuele vraag naar toekomstige controle afspraken. 
• Toekomstige vraag naar controle afspraken sturen naar gunstigere periodes. 
• Een flexibele mix van spreekuren per periode mogelijk maken. 
• De systeem status voor operatie sessies en eventueel andere afdelingen meewegen in het 

bepalen van het aantal spreekuren die gepland worden (en vice versa). 

Om toegangstijden te optimaliseren lijkt het cruciaal dat de toepassing van het PPC raamwerk 
specialisten de mogelijkheid biedt hun identificatie met vertragingen in de toegangstijd te 
verschuiven op een wijze die een positieve cognitieve en affectieve gesteldheid handhaaft, hun 
begrip van een competente en effectieve dokter verruimd en hen in staat stelt hun visie op hoe zorg 
verleend dient te  worden met korte toegangstijden te verbinden zodat ze als coherent en 
consistent ervaren. Het PPC raamwerk kan makkelijk het tegenovergestelde effect bereiken indien 
specialisten als middelen benaderd worden die gepland en beheerst moeten worden. Als 
specialisten het raamwerk echter ervaren als een middel om hun visie op kwaliteit van zorg te 
realiseren, zullen ze mogelijk de beslissingen leiden om toegangstijden te optimaliseren. 

In hoofdstuk 9 bediscussiëren we onze belangrijkste bevindingen. We concluderen dat de wijze 
waarop poliklinieken vraag en aanbod afstemmen omdat de methoden die gebruikt worden andere 
doelstellingen dienen. De beschikbare kennis van Operations Management (OM) biedt de 
benodigde kennis om de oorzaken van toegangstijden te adresseren, maar het wordt nauwelijks 
toegepast. Verder tonen onze bevindingen dat de manier van denken, de identiteit en het 
bijbehorende gedrag van specialisten een cruciaal onderdeel uitmaken van de oorzaken van 
vertragingen in de toegangstijd. 

De onderzoeksresultaten tonen aan de poliklinieken hun toegangstijden substantieel gereduceerd 
hebben met WZW en dat de resultaten duurzaam zijn. Ze hebben pull methoden geïntroduceerd op 
het geaggregeerde niveau waar spreekuren gepland worden en op het operationele niveau waar 
afspraken gepland worden. Vanuit het gezichtspunt van OM zijn de reductie van ongewenste 
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annuleringen van spreekuren, de toegenomen flexibiliteit in het aantal spreekuren en van de mix 
van afspraken in spreekuren in combinatie met feedback op de actuele systeemtoestand de 
belangrijkste verklaringen waarom WZW effectief is gebleken. We denken dat de efficiëntie slagen 
een voorwaarde zijn geweest voor het optimaliseren van de toegangstijden, omdat zij de benodigde 
buffercapaciteit gecreëerd hebben om flexibel te worden in het aantal spreekuren. Vanuit het 
perspectief van de betrokken actoren in de poliklinieken zijn de motivatie van de specialisten en 
het gezamenlijke geloof in de teams ook van belang geweest.  

In hoofdstuk 8 beschreven we welke elementen van het PPC raamwerk door WZW niet 
geadresseerd zijn. Inclusie van deze factoren kan poliklinieken mogelijk in staat stellen hun 
toegangstijd verder te optimaliseren met dezelfde of om een betere benuttingsgraad van de 
capaciteit te bereiken met dezelfde toegangstijd (= met minder buffercapaciteit).  

Klinisch leiderschap is cruciaal geweest om duurzame verandering te bereiken, maar kan ook een 
kwetsbaarheid gecreëerd hebben omdat de resultaten in ieder geval deels afhankelijk zijn van de 
klinisch leider. We denken dat lange termijn duurzaamheid vergt dat de bereikte 
gedragsverandering onderdeel wordt van de dagelijkse routines van het team in de poliklinieken 
zonder klinisch leiderschap. 

We concluderen dat de toepassing van WZW robuust is vanwege het vermogen om de interventies 
te continueren. We zijn echter niet zeker of het ook veerkrachtig is omdat we niet hebben kunnen 
vaststellen of de poliklinieken de interventies kunnen aanpassen naar gelang gewijzigde 
omstandigheden. We denken dat poliklinieken periodieke, incidentele verandering nodig hebben 
om toegangstijden te reduceren en continu veranderprocessen nodig hebben om de resultaten 
duurzaam te laten zijn en om toegangstijden verder te optimaliseren. 

De belangrijkste methodologische tekortkomingen: de resultaten vergroten ons begrip van de 
bestudeerde fenomenen, maar met name de geïdentificeerde factoren die de duurzaamheid 
beïnvloeden zijn waarschijnlijk incompleet. Het aantal van achttien onderzochte poliklinieken is 
relatief klein.  Onze conclusies zijn valide voor de combinatie van interventies, maar we kunnen 
niet vaststellen wat de effecten zijn van individuele interventies.  

Het op pull gebaseerde PPC raamwerk biedt de elementen om toegangstijden tot poliklinieken te 
optimaliseren. Poliklinieken dienen voorspelbare fluctuaties te anticiperen, te reageren op 
daadwerkelijke fluctuaties in de vraag en ze dienen flexibiliteit te creëren in de mix van spreekuren 
en van de mix van afspraken binnen spreekuren om fluctuaties in vraag en aanbod gelijkmatig te 
kunnen opvangen. Om het PPC raamwerk toe te passen dienen poliklinieken te leren hoe ze een 
cycle mix inrichten en de mix van spreekuren per periode continu te optimaliseren en idem voor de 
mix van afspraken binnen spreekuren, gebaseerd op geanticipeerde fluctuaties in vraag en aanbod 
op de actuele systeem status. Om het totale logistieke systeem van een ziekenhuis te optimaliseren 
is een geïntegreerde benadering nodig wat WZW niet biedt en die voor zover wij kunnen overzien 
nog niet bestaat. De WZW poliklinieken optimaliseerden hun toegangstijd in hun eentje. Indien alle 
poliklinieken hun toegangstijd optimaliseren in een ziekenhuis zonder integratie met de andere 
afdelingen kan dit resulteren in een achteruitgang van de resultaten van de andere afdelingen in 
termen van toegangstijden en benutting van de capaciteiten.  
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We denken dat hoe meer de wijze waarop een systeem vraag en aanbod afstemt gekarakteriseerd 
wordt door complexiteit en onzekerheid, hoe belangrijker het vermogen wordt om te kunnen 
reageren op de actuele systeem toestand. We denken verder dat optimalisatie overwegend pull 
methoden vergt, al zullen push methoden nodig blijven omdat in een ziekenhuis altijd capaciteit vrij 
gegeven zal moeten worden voordat de werkelijke vraag en systeemtoestand bekend zijn. We 
beschouwen de lean filosofie als veelbelovend om de benodigde integrale aanpak te ontwikkelen 
die gebaseerd is op pull methoden, om een systeem en cultuur te ontwikkelen die door continu 
verandering het systeem in staat stelt zich continu aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. 

Om de optimale toegangstijd te bepalen is de benutting van capaciteit de belangrijkste balansmaat. 
We raden aan om eerst WZW toe te passen als er nog weinig kennis en ervaring is met OM en 
indien de toegangstijd nog niet eerder geoptimaliseerd is. De volgende stap is om het complete PPC 
raamwerk toe te passen om de toegangstijden verder te optimaliseren en om de benuttingsgraad 
van de capaciteit te verhogen. De Treeknorm voor toegangstijden (80% in drie weken, 100% in vier 
weken) dient daarbij beschouwd te worden als de ondergrens van acceptabele toegangstijden, niet 
het doel. Het optimum met behulp van WZW is waarschijnlijk voor de meeste poliklinieken 
ongeveer een week. 

Om duurzame verandering te realiseren, moeten de systeem veranderingen gepaard gaan met een 
veranderaanpak die specialisten in staat stelt klinisch leiderschap te tonen en die multidisciplinaire 
teams in staat stelt een gezamenlijk vertrouwen te ontwikkelen dat ze het kunnen. Afdelingen 
hebben prikkels nodig om de toegangstijden voor andere afdelingen te optimaliseren in samenhang 
met die van henzelf. De alertheid van specialisten om kleine signalen van patiënten te herkennen en 
ernaar te handelen biedt een vermogen die het management dient te koesteren en op bouwen om 
de wijze waarop vraag en aanbod afgestemd wordt te optimaliseren. De rol van management is niet 
zozeer persoonlijk te pleiten voor de veranderingen, maar om een ondersteuning te bieden door 
structuren en hulp aan de teams zodat zij zelf hun toegangstijden kunnen optimaliseren. Een 
cruciaal element is feedback op basis van de systeem status te organiseren die beslissingen 
ondersteunt om capaciteit vrij te geven, juist niet vrij te geven of te voorkomen dat het ongewenst 
geannuleerd wordt.  

We bevelen aan dat de kennis van OM om processen te verbeteren gecombineerd wordt met het 
vakgebied van organisatieverandering om een duurzame impact te bereiken. Gebaseerd op de 
resultaten van ons onderzoek over het belang van klinisch leiderschap en de relatie met de 
constructie van de identiteit van specialisten en teams, bevelen we aan om ook het veld van 
organisatie psychologie en betekenisgeving te combineren met onderzoek naar OM vraagstukken 
om de benodigde condities te identificeren voor verandering van processen en duurzame 
gedragsverandering om processen te optimaliseren. Om effectieve en duurzame verandering te 
bereiken is de vraag niet of de specialist, andere disciplines of het management in de lead moeten 
zijn, maar hoe synergie gecreëerd kan worden tussen de betrokkenen om toegangstijden te 
optimaliseren. Eerst in een periodieke, incidentele verandering gevolgd door een continu 
veranderen om doorlopend te leren en aan te passen aan nieuwe uitdagingen die zich zullen blijven 
voordoen. 


