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SUMMARY 

In response to worldwide concerns regarding increasing healthcare expenditure and the 
recent pressure on hospital capacity during the Covid-19 pandemic, governments, 
healthcare organizations, researchers and other parties involved in healthcare are looking 
for ways to maintain and improve the accessibility and affordability of healthcare. In 
particular, hospitals receive attention because they are a major cost item in healthcare 
systems, and the fact that they were stretched beyond their capacity during the Covid-19 
pandemic had a major impact on societies worldwide. 
 
Integration, that is the hospital-wide alignment and coordination of tasks and activities, is 
considered essential for hospital performance. Although several theories on integration 
exist, the question of how integration is achieved in hospital practice is relatively 
unaddressed. A full understanding of factors that determine the course of reality in 
hospitals is important to be able to effectively transform hospital logistics and operations. 
The aim of this thesis, therefore, is to thoroughly understand how a hospital’s logistical 
system works, in particular how integration is achieved. 
 
Chapter 1 introduces the topic of this thesis and the concepts used. Firstly, based on 
contingency theory, integration and differentiation are both considered essential for 
effective performance of organizations1. Integration is ‘achieving unity of effort among the 
various subsystems in the accomplishment of the organization’s task’1. Differentiation 
refers to ‘the state of segmentation of the organizational system into subsystems’1. 
Secondly, concepts and metrics from social network analysis are introduced. Thirdly, the 
concepts of rules and coordination mechanisms are described, as both social network 
theory and literature pertaining to integration often mention coordination as a core 
activity.  
Based on these concepts, Chapter 1 explains that the research for this thesis was 
conducted in four research steps, starting with understanding the state of affairs in 
hospitals with respect to logistics and integration (step 1). Then, three case studies in 
Slingeland Hospital were conducted which describe (step 2) how a hospital’s logistical 
system works in practice and, in particular, to what extent there is integration and 
differentiation,  and which explain (step 3) integration and differentiation by studying the 
rules and coordination mechanisms and which then evaluate (step 4) whether 
integration, differentiation, coordination mechanisms and performance change after the 
introduction of a hospital planning centre (HPC). 
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Chapter 2 describes the results of a scoping study that identifies the logistical 
parameters mentioned in international research on hospitals and indicates whether 
literature reflects system integration.  
The scoping study shows that in international literature there is fragmentation with 
regard to hospital logistics. Studies also show integration, although this takes place 
mainly within the subsystems of hospitals, i.e., within parts of hospitals with tasks related 
to specific departments, flows or processes. Therefore, from international literature on 
hospital logistics, a clear view on how integration could enhance hospital performance 
could not be derived. From this scoping study, it was concluded that more knowledge 
regarding the degree of integration and performance indicators is required for better 
hospital performance. 
 
Chapter 3 describes how a hospital organizes logistical processes. The agents and the 
interactions involved are identified, and the extent to which there is differentiation and 
whether these tasks are coordinated and aligned, thus achieving integration, is 
established. Integration and differentiation are described in terms of concepts and 
metrics from social network analysis.   
This first case study shows that 23 tasks are executed by 635 different agents who interact 
through 31,499 ties, i.e., interaction links. Agents include outpatient secretaries, ward 
nurses, surgeons and an OTC capacity planner among others. The social network of the 
hospital demonstrates both integration and differentiation. Nurses, surgeons and 
anesthesiologists have central network positions and perform integrative tasks, and two 
central agents who mainly coordinate the tasks in the network, have no hierarchical 
position towards other agents. Agents with hierarchical positions, e.g., team leaders or 
managers, contribute relatively little to integration, based on their network positions.  
With regard to differentiation, groups of highly connected agents performing the same 
task were identified. Differentiation results from task segmentation based on medical 
disciplines, organizational units, length of stay and patient characteristics.  
This exploratory study reveals the network structure of a hospital and sets a basis for 
further research on how integration is achieved in hospital practice. In addition it 
discusses in what way organization theory concepts and social network analysis could be 
used in conjunction with one another. 
 
Chapter 4	 carries the case study presented in Chapter 3 further, by explaining 
integration and differentiation through identifying the rules and coordination 
mechanisms that agents in a hospital network use. Rules result from defined or accepted 
ways of performing tasks and can be documented, exist in people’s minds, or both. 
Coordination mechanisms, which are based on these rules, require interactions between 
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agents. Different coordination mechanisms result in different interaction patterns, 
resulting in a certain network structure, i.e., integration and differentiation. 
For planning and performing surgeries, 314 rules were found, of which the majority 
applies hospital-wide. Because rules are often undocumented, they are not always 
generally known. Moreover, 82% of all documents concern local or personal documents 
such as checklists and memos or were delivered in internal presentations. As a 
consequence, rules are often shared throughout the hospital through social interaction, as 
most rules exist predominantly in people’s minds.  
Coordination mostly takes place through standardization of work and mutual adjustment.  
In the early planning stages for a surgery procedure, mutual adjustment based on 
hospital-wide rules is dominant. Closer to the day of surgery, local rules are used and 
open loops are closed through mutual adjustment, thus achieving integration. Open loops 
are created by long term schedules that are not based on future patient demand. Open 
loop systems are affected by their environment, but do not utilize feedback nor take action 
to improve the workflow, which potentially leads to instability. On the day of surgery, 
there is mainly standardization of work and output, based on hospital-wide rules.  
Both Chapters 3 and 4 discuss the hospital’s stability and potential vulnerability and 
propose to further develop Slingeland Hospital’s logistical system in order to increase its 
robustness. 
 
Chapter 5 describes the results of the evaluation of the hospital’s social network, rules, 
coordination mechanisms and performance after a hospital planning centre (HPC) was 
introduced.  
Following the introduction of the HPC, bed utilization increased with peak utilization of 
beds and operating rooms decreasing, and increases were observed in the waiting list, in 
cancellations and in waiting list variability. More integration was observed for specific 
planning tasks, but not for the hospital network as a whole. Differentiation based on 
medical discipline, organizational unit, length of stay and patient characteristics 
remained. More hospital-wide and fewer local rules exist, and these have remained 
largely undocumented, i.e., exist in people’s minds. Coordination mechanisms both 
before and after the introduction of the HPC are mainly mutual adjustment and 
standardization of work. Based on these observations and literature, Chapter 5 proposes 
further development and system redesign from a system-wide perspective that includes 
network structure, rules and coordination mechanisms. 
 
Chapter 6 presents the main findings of this thesis, reflects on these from a theoretical 
and methodological perspective and discusses implications for policy, practice and 
research. From a theoretical perspective, the concepts of integration, differentiation and 
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fragmentation are discussed. The appropriate integration or differentiation depends on 
the demands from the environment that the hospital needs to respond to. In hospital 
practice, essentially, integration is about closing loops, for which a certain degree of 
integration, differentiation and coordination mechanisms based on rules, are required. 
Integration and differentiation in hospitals, however, do not seem to be designed or 
premeditated beforehand in conjunction with each other, and this could lead to 
instability. A more deliberate approach towards integration and differentiation is 
proposed, which includes stepwise learning aimed at system stabilization under changing 
circumstances. Hospital leadership is important for this to succeed.  
 
It is recommended to conduct more empirical studies, based on theory with regard to 
planning, performance measurement, simulation modelling and mathematical 
algorithms, organization theory and social network theory. Accordingly, 
recommendations are presented on how to conduct such research, which includes 
hospital-wide or even healthcare network case study research using social network 
analysis and naturalistic inquiry.  
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SAMENVATTING 

Wereldwijd zoeken overheden, zorginstellingen, kennisinstellingen en andere 
organisaties betrokken bij de gezondheidszorg naar manieren om de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van zorg te garanderen en te verbeteren. Lang voordat de Covid-19 
pandemie uitbrak, waren er al grote zorgen over toenemende zorgkosten, waarbij veel 
aandacht uit ging naar ziekenhuizen, omdat zij relatief veel kosten. Door de pandemie 
werden de grenzen aan het oprekken van ziekenhuis capaciteit pijnlijk duidelijk, met 
grote gevolgen voor samenlevingen wereldwijd. 
 
Tegen deze achtergrond wordt er al geruime tijd gepleit voor meer integratie in 
ziekenhuizen, dat wil zeggen meer ziekenhuisbrede afstemming en coördinatie van taken 
en activiteiten. Het idee dat integratie leidt tot effectiever en efficiënter functioneren van 
ziekenhuizen wordt breed gedeeld in de wetenschap en er bestaan diverse theorieën over. 
Tegelijkertijd is een nog onbeantwoorde vraag hoe integratie in de ziekenhuis praktijk tot 
stand komt. Om ziekenhuizen effectief te verbeteren is het belangrijk om volledig te 
begrijpen hoe ziekenhuizen eigenlijk werken. Het doel van dit proefschrift is daarom om 
te ontdekken hoe het logistieke systeem van een ziekenhuis functioneert, en dan in het 
bijzonder hoe integratie tot stand komt. 
 
In hoofdstuk 1 worden de concepten van dit proefschrift geïntroduceerd. Het gaat 
daarbij ten eerste om integratie en differentiatie, die op basis van de contingentietheorie 
beide als essentieel beschouwd worden voor de effectiviteit van organisaties1. Integratie is 
‘het bereiken van eenheid van inspanning tussen de verschillende subsystemen bij het 
vervullen van de taak van de organisatie’1. Differentiatie verwijst naar ‘de mate van 
segmentatie van het organisatiesysteem in subsystemen’1. Ten tweede worden concepten 
uit sociale netwerk theorie geïntroduceerd. Tenslotte worden regels en coördinatie-
mechanismen toegelicht; coördinatie wordt zowel in sociale netwerk theorie als in de 
literatuur over integratie genoemd als kern activiteit. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 1 de vier stappen van het onderzoek voor dit proefschrift 
toegelicht. Het onderzoek is gestart met een inventarisatie van de stand van zaken in de 
literatuur met betrekking tot logistiek en integratie in ziekenhuizen (stap 1). Vervolgens 
zijn in het Slingeland Ziekenhuis Slingeland drie case studies uitgevoerd. De eerste case 
study (stap 2) beschrijft hoe het logistieke systeem van een ziekenhuis in de praktijk 
werkt en dan vooral in hoeverre er sprake is van integratie en differentiatie. De tweede 
case study (stap 3) verklaart de integratie en differentiatie door de regels en 
coördinatiemechanismen te bestuderen. In de laatste case study (stap 4) wordt 



 

280 

geëvalueerd in hoeverre integratie, differentiatie, regels, coördinatiemechanismen en 
effectiviteit veranderen na de introductie van een centraal planbureau in het ziekenhuis. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een scoping study. In deze literatuur studie 
worden logistieke parameters die worden genoemd in internationaal onderzoek naar 
ziekenhuizen, geïdentificeerd. De scoping study laat zien dat in internationale literatuur 
sprake is van fragmentatie ten aanzien van ziekenhuis logistiek. Studies adresseren 
integratie wel, maar dan voor het merendeel in de context van subsystemen in 
ziekenhuizen, dat wil zeggen binnen delen van ziekenhuizen, met taken die verband 
houden met specifieke afdelingen, logistieke stromen of processen. Uit internationale 
literatuur komt geen duidelijk beeld naar voren hoe integratie de prestaties van 
ziekenhuizen zou kunnen verbeteren. Op basis hiervan concluderen wij dat er meer 
kennis nodig is over integratie en de relatie met prestatie-indicatoren om te komen tot 
betere ziekenhuis prestaties. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe een ziekenhuis logistieke taken en processen in de praktijk 
organiseert. Ten eerste zijn de taken, de betrokken agenten en hun interacties 
geïdentificeerd. Met behulp van sociale netwerkanalyse wordt vervolgens vastgesteld of er 
sprake is van differentiatie en hoe taken op elkaar worden afgestemd, waardoor er 
integratie wordt gerealiseerd.  
Deze eerste case study laat zien dat 23 taken worden uitgevoerd door 635 verschillende 
agenten die communiceren via 31.499 interactielijnen. Agenten zijn onder andere 
polikliniek secretaresses, afdelingsverpleegkundigen, chirurgen en capaciteitsplanners 
van het operatiekamercomplex. In het sociale netwerk van het ziekenhuis is zowel sprake 
van integratie als van differentiatie. Verpleegkundigen, chirurgen en anesthesiologen 
hebben centrale netwerkposities en voeren integratietaken uit. De twee meest centrale 
agenten, wiens voornaamste taak het is om het netwerk te coördineren, hebben geen 
hiërarchische positie ten opzichte van andere agenten. Agenten met hiërarchische 
posities, zoals teamleiders of managers, dragen op basis van hun netwerkposities relatief 
weinig bij aan integratie. 
Met betrekking tot differentiatie zijn groepen van sterk verbonden agenten 
geïdentificeerd die dezelfde taak uitvoeren. Differentiatie komt voort uit taaksegmentatie 
op basis van medische disciplines, afdelingen, ligduur en patiëntkenmerken. 
Deze verkennende studie legt de netwerkstructuur van een ziekenhuis bloot en vormt 
daarmee een basis voor verder onderzoek naar de wijze waarop integratie in de 
ziekenhuispraktijk tot stand komt. Daarnaast wordt besproken op welke manier 
organisatietheorieconcepten en sociale netwerkanalyse in samenhang met elkaar kunnen 
worden toegepast. 
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Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de case study van hoofdstuk 3, door de gevonden 
integratie en differentiatie te verklaren door de regels en coördinatiemechanismen te 
bestuderen. In dit hoofdstuk worden de regels en coördinatiemechanismen 
geïdentificeerd, die de agenten in het ziekenhuisnetwerk gebruiken. Regels zijn het 
resultaat van gedefinieerde of geaccepteerde manieren om taken uit te voeren en kunnen 
gedocumenteerd zijn, in het hoofd van agenten zitten, of beide. Coördinatiemechanismen, 
die op deze regels zijn gebaseerd, vereisen interacties tussen agenten. Coördinatie 
activiteiten resulteren dus in interactiepatronen, en bepalen daarmee ook een bepaalde 
netwerkstructuur, dat wil zeggen integratie en differentiatie. 
Er zijn voor het plannen en uitvoeren van operaties 314 regels, waarvan het merendeel 
ziekenhuisbreed geldt. Omdat regels vaak niet vastgelegd zijn, zijn deze niet altijd 
algemeen bekend. Van de vastgelegde regels is 82% terug te vinden in lokale of 
persoonlijke documenten zoals checklists, memo's of in intern gegeven presentaties. 
Aangezien de meeste regels voornamelijk in het hoofd van de agenten zitten, worden deze 
vaak via sociale interactie gedeeld.  
Coördinatie vindt vooral plaats door standaardisatie van werk en onderlinge afstemming. 
In vroege planningsfases van een operatieve ingreep vindt onderlinge afstemming vooral 
plaats op basis van ziekenhuisbrede regels. Dichter op de dag van de operatie worden 
lokale regels gehanteerd en worden door onderlinge afstemming open loops gesloten, 
waardoor integratie wordt bereikt. Open loops worden gecreëerd door langetermijn-
planningen, die niet zijn gebaseerd op toekomstige vraag van patiënten. Open loop 
systemen worden beïnvloed door hun omgeving, maar gebruiken geen feedback om te 
reageren op hun omgeving, wat tot instabiliteit kan leiden. Op de dag van de operatie is er 
vooral standaardisatie van werk en output, gebaseerd op ziekenhuisbrede regels. 
In zowel hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4 wordt geconstateerd dat het ziekenhuis systeem 
mogelijk instabiel en kwetsbaar is. Het is daarom van belang om het logistieke systeem 
van het Slingeland Ziekenhuis verder te ontwikkelen om de robuustheid ervan te 
vergroten. 
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de evaluatie van het sociale netwerk, de regels, 
de coördinatiemechanismen en de prestaties van het ziekenhuis na de introductie van een 
centraal planbureau in het ziekenhuis beschreven. Na de introductie van de centraal 
planbureau neemt de gemiddelde bedbezetting toe, terwijl de piekbenutting van bedden 
en operatiekamers afneemt. De hoogte van de wachtlijst neemt toe, evenals het aantal 
geannuleerde operaties en de variabiliteit. Er wordt meer integratie waargenomen voor 
specifieke planningstaken, maar niet voor het ziekenhuisnetwerk als geheel. Differentiatie 
op basis van medische disciplines, afdelingen, ligduur en patiëntkenmerken blijft bestaan. 
Na de introductie van het centraal planbureau neemt het aantal ziekenhuisbrede regels 
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toe en vermindert het aantal lokale regels. Wel blijven regels grotendeels in het hoofd van 
agenten zitten en worden ze niet vastgelegd. Onderlinge afstemming en standaardisatie 
van werk zijn zowel voor als na de invoering van het centraal planbureau de meest 
gebruikte coördinatiemechanismen. Op basis van deze observaties en van literatuur wordt 
aanbevolen om het ziekenhuis verder te ontwerpen en te ontwikkelen vanuit een vanuit 
een systeem breed perspectief dat netwerkstructuur, regels en coördinatiemechanismen 
omvat. 
 
Hoofdstuk 6 presenteert de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift, reflecteert 
hier op vanuit theoretisch en methodologisch perspectief en bespreekt implicaties voor 
beleid, praktijk en onderzoek. Vanuit een theoretisch perspectief gaat het dan vooral om 
de concepten integratie, differentiatie en fragmentatie. De juiste integratie of 
differentiatie hangt af van de eisen uit de omgeving waar het ziekenhuis op moet inspelen. 
In de ziekenhuispraktijk gaat integratie over het sluiten van open loops waarvoor 
integratie-, differentiatie- en coördinatiemechanismen bestaan, gebaseerd op bepaalde 
regels. Integratie en differentiatie in ziekenhuizen lijken niet vooraf in samenhang met 
elkaar te zijn ontworpen of beoogd en dit zou tot instabiliteit kunnen leiden. We stellen 
een meer bewuste benadering van integratie en differentiatie voor, waarbij stapsgewijs 
leren en systeemstabilisatie onder veranderende omstandigheden centraal staan. 
Ziekenhuis management moet hierin een nadrukkelijker rol spelen dan zij in de praktijk 
nu lijken te doen.  
Aanbevolen wordt om meer empirisch onderzoek te doen, daarbij gebruikmakend van 
bestaande theorie op het gebied van planning, prestatiemeting, simulatie, wiskundige 
algoritmen, organisatietheorie en sociale netwerktheorie. In aanvulling hierop worden 
aanbevelingen gedaan voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek, waaronder case study-
onderzoek in het hele ziekenhuis of zelfs in gezondheidszorgnetwerken met behulp van 
sociale netwerkanalyse en naturalistisch onderzoek. 
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