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SUMMARY

The overall aim of the research presented in this dissertation was to explore if, why and how 

redesign initiatives were successful. These questions were posed both within an acute and 

elective care setting. Besides understanding the effects of the redesign initiatives on several 

dimensions of quality of care (i.e. if the redesign had worked or not), attention was being paid to 

factors contributing to the success or failure of the redesign initiative (i.e. why the redesign had 

worked or not), and to understand the influence of the redesign initiative on other aspects than 

quality of care (i.e. how the redesign had worked). 

The main focus of Chapter 2 lays on the if-question, by summarizing the current knowledge 

available in literature on the impact of redesigning processes on quality of care. Pubmed, 

CINAHL, Web of Science and Business Premier Source were searched for relevant studies 

published in the last ten years (2004-2014). Identified studies that met the inclusion criteria were 

independently assessed for reporting quality by three reviewers prior to inclusion in the review, 

using the SQUIRE checklist. The full impact of process redesign on quality of care could not be 

determined on the basis of the literature. Studies differed in the type of redesign implemented, 

study setting, methods used for evaluation, and outcome measures. All types of intervention 

seemed to improve outcomes in one or more respects. Nonetheless, it is not clear which type 

of redesign has the most potential in a particular setting. The results underline the need for to 

further the knowledge on the impact of redesign interventions on the quality of care delivered. 

In addition, the development of a more uniform methodology to assess the impact of redesign 

interventions would strengthen the evidence underlying process redesign interventions. 

In Chapter 3, the why–question was addressed by exploring the root causes of interprofessional 

communication failures in acute care chains. Two different explanations were used to gain a 

deeper insight into these root causes. The first explanation stated that failures depend on the 

level of integration and standardization of a care process, meaning that the more standardized 

and integrated a care process is, the fewer failures will occur. The second explanation was based 

on organizational routines – being repetitive action patterns in organizations. This explana-

tion stated that failures in handover communication were caused by a lack of shared under-

standings about the organizational communication routine amongst providers, which results 

in differences in the way a routine is carried out. A multiple case study containing six cases 

(i.e. acute care chains) was carried out in which semi-structured interviews, physical artifacts 

and archival records were used for data collection. Based on the level of standardization and 

integration present in the acute care chains, the six acute care chains could be divided into 

two categories of care processes. Failures in interprofessional communication occurred in both 

groups. Communication routines were embedded within organizations and descriptions of 

communication routines of the acute care chain as a whole – indicating shared understandings 

– could not be found. Based on the results, failures in interprofessional communication could 

not exclusively be explained by literature on process typology. Literature on organizational 

routines was useful to explain the occurrence of interprofessional communication failures in 
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the acute care chains. The results of this study imply that it is useful to further explore the role of 

organizational routines on communication in acute care chains to develop a solution for failures 

in interprofessional communication.

Chapter 4 defined barriers to the implementation of a redesign of information transfer and 

feedback in acute care chains, thereby addressing the why-question. As a response to existing 

communication failures in acute care chains, the information transfer and feedback process was 

redesigned. Its implementation however failed. In order to understand the barriers to implemen-

tation of the redesign, a case study with six cases (i.e. acute care chains), using mixed methods 

was carried out. Focus group interviews and questionnaires were used for data collection. 

Respondents reported three sets of barriers for implementation of the redesign: (a) existing 

routines for information transfer and feedback in organizations within the acute care chain; (b) 

the implementation method and time period; and (c) the absence of a high ‘sense of urgency’ 

amongst providers in the acute care chain which would aid in improving the communication 

process. The findings of this chapter show that organizational factors play an important role 

in the success or failure of redesigning a communication process. Organizational routines can 

hamper implementation of a redesign if it differs too much from the routines of care providers 

involved. Besides focusing on provider characteristics in the implementation of a redesigned 

process, specific attention should be paid to unlearning existing organizational routines.

Chapter 5 described the evaluation of a Lean Thinking project at an otorhinolaryngology (ORL) 

outpatient clinic. This chapter thereby focused on the if and the how-question. The effects of 

application of Lean to ORL settings as well as the impact on provider satisfaction and organi-

zational culture is underreported. Therefore, an 18-month prospective before and after design 

using mixed methods was used to determine the impact of Lean on the ORL outpatient clinic. 

Patient and provider satisfaction was measured by means of a survey and semi structured 

interviews were held to evaluate the effect of Lean implementation on waste and organiza-

tional culture. During the project, 69 issues were written down on the lean board and improve-

ment efforts were realized for 36 inefficiency issues, not all of them concerning a specific type of 

waste. Considerable improvements were reported by employees for transportation, motion and 

waiting. Patient satisfaction was high both at baseline and follow-up and did not change signifi-

cantly. Small effects on provider satisfaction were seen; satisfaction on autonomy and partici-

pation decreased significantly and satisfaction on communication increased significantly. The 

findings of this chapter suggest that the implementation of Lean Thinking at an ORL outpatient 

clinic led to a reduction of waste and an increased provider satisfaction on communication. 

Although patient satisfaction did not change significantly, it cannot be concluded that the inter-

vention did not have an effect on patients’ perceptions of quality of care. Other approaches to 

measure patients’ perspectives should be considered. 

Chapter 6 discussed experiences and preferences of patients visiting an ORL outpatient clinic 

in the context of patient-centered care (PCC). Herewith the chapter addressed the if-question 

in more detail. PCC has received considerable attention in the last few decades, however an 
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extensive insight from the patient’s perspective is lacking. Qualitative research methods 

were used to measure patients’ experiences and preferences, firstly by conducting 22 semi 

structured interviews, followed by a focus group to verify and deepen the findings. Overall, 

patients reported positive experiences with PCC at the outpatient department. Dimensions 

receiving most attention during the interviews and the focus group were information, commu-

nication and education, coordination and integration of care, and respect for patients’ values and 

expressed preferences and needs. If patients reported negative experiences it mostly concerned 

one of these dimensions. The dimensions physical comfort and involvement of family and friends 

were considered to be of secondary significance to respondents. Patients’ opinions about the 

dimension emotional support – relieving fear and anxiety differed from each other as to whether 

this was the responsibility of the doctor or the patient. Using qualitative research methods 

allowed to gain a deeper understanding into patients’ experiences and preferences at an ORL 

outpatient department. Using such an in depth evaluation can be very useful in shifting towards 

more PPC. 

In Chapter 7, the main findings from the research in this dissertation was summarized by 

addressing the if, why and how-question. The studies in this dissertation touched on several 

aspects of redesign initiatives in health care. In general, the findings suggest that process 

redesign initiatives in health care have the potential to improve quality of care and have an 

impact on organizational aspects such as willingness to change and openness. Asking the if, why 

and how questions while initiating process redesign in health care seems useful to gain a deeper 

understanding of the implications of redesign initiatives. The main recommendations of this 

dissertations therefore are to; (a) develop an evaluation framework which can be used to assess 

the full impact of process redesign initiatives, (b) include the patient in process redesign initia-

tives as a partner, for example by using the Experience Based Co-Design template, (c) incorpo-

rate double-loop learning in the implementation of redesign initiatives to increase the chances 

on successful implementation, and (d) improve the uptake of this type of research projects in 

scientific literature in order to stimulate evidence-based redesign in health care. 
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nEDERLAnDSE SAMEnVATTInG

De centrale doelstelling van het onderzoek in dit proefschrift was om te beschrijven of, waarom 

en hoe herontwerp initiatieven succesvol waren. Deze vragen werden zowel in een acute alsook 

in een electieve setting gesteld. Naast het onderzoeken van de effecten van het herontwerpen 

van zorgprocessen op de kwaliteit van zorg (of het herontwerp had gewerkt of niet), werd ook 

aandacht besteed aan de factoren die een bijdrage hadden geleverd aan het succes of falen 

van het herontwerp (waarom het herontwerp had gewerkt of niet) en aan de invloed van het 

herontwerp op andere organisatorische aspecten dan kwaliteit van zorg (hoe het herontwerp 

had gewerkt of niet). 

In Hoofdstuk 2 werd aandacht besteed aan de of-vraagstelling, door de huidige kennis op het 

gebied van de effecten van het herontwerpen van zorgprocessen op de geleverde kwaliteit van 

zorg te onderzoeken. Dit werd bepaald middels een systematische beoordeling van de interna-

tionale wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De databases Pubmed, CINAHL, Web of 

Science en Business Premier Source werden doorzocht op relevante studies die in de afgelopen 

tien jaar gepubliceerd werden (2004-2014). Studies die aan de inclusiecriteria voldeden werden 

door 3 onderzoekers onafhankelijk beoordeeld op de kwaliteit van rapporteren van bevin-

dingen, door middel van het gebruik van de SQUIRE richtlijnen. Het algemeen effect van het 

herontwerpen van zorgprocessen op de kwaliteit van de geleverde zorg kon op basis van de 

beschikbare literatuur niet bepaald worden. Studies verschilden in het type herontwerp dat 

geïmplementeerd werd, studie setting, gebruikte methoden voor evaluatie en uitkomstmaten. 

Alle herontwerp typen lieten verbetering op één of meerdere aspecten van kwaliteit van zorg 

zien. Het is echter niet mogelijk om te bepalen type herontwerp de meeste kans van slagen 

heeft in een bepaalde setting. Daarnaast is het van belang om een meer uniforme method-

ologie te ontwikkelen om het herontwerpen van zorgprocessen te evalueren, om zo tot sterkere 

bewijskracht te komen. 

In Hoofdstuk 3 stond de waarom-vraag centraal, door de achterliggende oorzaken van 

knelpunten in interprofessionele communicatie in acute zorgketens te onderzoeken. Hiertoe 

werden twee verschillende benaderingen gebruikt, elk met een andere invalshoek om de 

knelpunten te analyseren. De eerste benadering was gebaseerd op literatuur over procesei-

genschappen, waarbij gesteld werd dat hoe meer gestandaardiseerd en geïntegreerd een 

proces is, hoe minder knelpunten zich zullen voordoen. De tweede benadering was gebaseerd 

op literatuur over organisatieroutines, die omschreven kunnen worden als herhaalde actie-

patronen die een belangrijke rol spelen in organisaties. Deze benadering stelde dat knelpunten 

in communicatie veroorzaakt worden door het ontbreken van een gezamenlijk begrip over 

de routine, waardoor verschillen ontstaan in de uitvoering van de routine. Een meervoudige 

case studie met zes casussen (acute zorgketens) werd uitgevoerd, waarbij semi gestruc-

tureerde interviews, zogenaamde ‘physical artifacts’ en archief materiaal gebruikt werd als 

dataverzameling. Gebaseerd op de mate van integratie en standaardisatie konden de acute 
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zorgketens in twee type processen worden verdeeld. Knelpunten in interprofessionele commu-

nicatie werden in beide groepen gevonden. Organisatieroutines werden binnen organisaties 

beschreven en een beschrijving van de communicatie routine op het niveau van de zorgketen 

als geheel bleef achterwege – duidend op de afwezigheid van een gezamenlijk begrip van de 

routines. Op basis van de resultaten konden de bestaande knelpunten niet uitsluitend verklaard 

worden met behulp van proceseigenschappen. Literatuur over organisatieroutines toonde wel 

behulpzaam in het verklaren van knelpunten. De resultaten die in dit hoofdstuk beschreven 

zijn suggereren daarom dat het zinnig is om naast bestaande verklaringsmechanismen, ook de 

rol organisatie routines in communicatie in acute zorgketens verder te onderzoeken en uit te 

diepen. 

In Hoofdstuk 4 werd de waarom-vraag besproken door barrières voor de implementatie van 

een herontwerp van informatieoverdracht en feedback in acute zorgketens te beschrijven. 

Hoewel dit herontwerp werd ontwikkeld om bestaande knelpunten in de informatieoverdracht 

en feedback aan te pakken, mislukte de implementatie ervan. Respondenten die participeerden 

in de studie gaven 3 groepen van barrières aan, te weten (a) bestaande routines voor infor-

matieoverdracht en feedback binnen organisaties in de acute zorgketens, (b) de implemen-

tatie methode en het tijdstip van implementatie en (c) de afwezigheid van een hoge ‘sense of 

urgency’ onder zorgverleners in de acute zorgketens. De bevindingen in dit hoofdstuk indiceren 

dat organisatiefactoren een belangrijke rol spelen in het slagen of mislukken van de implemen-

tatie van een herontwerp – in dit geval van een communicatie proces. Organisatieroutines 

kunnen een belemmerende factor zijn als het herontwerp teveel afwijkt van de huidige manier 

van werken bij zorgverleners. Hiertoe is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor 

het aanleren van nieuwe werkwijzen, maar ook voor het afleren van bestaande routines. 

In Hoofdstuk 5 wordt de evaluatie van een Lean Thinking project op een polikliniek Keel-Neus- 

en Oorheelkunde (KNO) beschreven. Hierbij werd zowel de of als de hoe-vraag besproken. De 

toepassing van Lean wordt regelmatig geassocieerd met positieve uitkomsten, maar over het 

effect bij KNO-poliklinieken en de effecten op medewerkertevredenheid en organisatiecultuur 

is minder goed beschreven. Om deze reden werd een prospectieve voor en na studie met een 

duur van 18 maanden uitgevoerd waarbij gemixte methoden (d.w.z. zowel kwantitatief als 

kwalitatief ) gebruikt werden voor dataverzameling. Patiënttevredenheid en medewerkertevre-

denheid werden gemeten aan de hand van vragenlijsten en semigestructureerde interviews 

werden gebruikt om de effecten van Lean op de mate van verspilling en op organisatiecul-

tuur te bepalen. Gedurende het project werden 69 punten van inefficiëntie gemeld op een 

daarvoor bedoeld Leanbord, waarbij niet in alle gevallen sprake was van een specifiek type 

van verspilling. Voor 36 van deze punten werd verbetering gerealiseerd. Medewerkers rappor-

teerden aanzienlijke verbetering voor transport, verplaatsing en wachten tijdens de nameting. 

Patiënttevredenheid scoorde zowel bij voor- als nameting hoog en een significante verandering 

werd niet gezien. Er werden kleine significante verschillen waargenomen op het gebied van 
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medewerkertevredenheid, waarbij de tevredenheid over autonomie en participatie daalde en 

de tevredenheid over communicatie significant verbeterde. Ook rapporteerden medewerkers 

veranderingen op het gebied van organisatiecultuur, en werd een toename van de verander-

bereidheid en de openheid op de afdeling gerapporteerd. De bevindingen suggereren dat de 

implementatie van Lean op een polikliniek KNO tot een afname van verspilling heeft geleid, 

waarbij patiënttevredenheid onveranderd is gebleven en kleine significante verschillen werden 

waargenomen op het gebied van medewerkertevredenheid. Daarbij moet opgemerkt worden 

dat hoewel de implementatie van Lean niet tot zichtbare verandering op het gebied van 

patiënttevredenheid heeft geleid, het niet te zeggen is of er geen effect te vinden is voor de 

patiënt. Daartoe zouden andere methoden ingezet moeten worden om de perspectieven van 

de patiënt te evalueren. 

In Hoofdstuk 6 stonden de ervaringen en voorkeuren van patiënten die de polikliniek KNO 

bezochten centraal, waarmee gedetailleerd op de of-vraag werd ingegaan. Dit werd gedaan in 

de context van patiënt-gecentreerde zorg, een onderwerp dat de laatste jaren in toenemende 

mate aandacht krijgt in de internationale literatuur. Een verdiepend inzicht in de perspectieven 

van de patiënt mist echter nog. Er werd gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden 

om de ervaringen en voorkeuren van patiënten in beeld te brengen. In eerste instantie werden 

22 semigestructureerde interviews met patiënten afgenomen, waarna de bevindingen uit 

deze interviews gecontroleerd en verdiept werden in een focusgroep met patiënten. Patiënten 

rapporteerden in het algemeen positieve ervaringen met patiënt-gecentreerde zorg op de 

polikliniek. De dimensies informatie, communicatie en scholing, coördinatie en integratie van 

zorg en respect voor de geuite waarden en voorkeuren van patiënten kregen de meeste aandacht 

tijdens de interviews. Als patiënten negatieve ervaringen melden betrof het meestal één van 

deze dimensies. De dimensies fysiek comfort en betrokkenheid van familie en vrienden werden 

van minder belang bevonden door de patiënten. De meningen van patiënten over de dimensie 

emotionele ondersteuning waren verdeeld, waarbij patiënten vooral verschillende meningen 

hadden over de vraag of dit onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener of de patiënt 

valt. Door gebruik te maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden was het mogelijk om een 

meer diepgaand inzicht te krijgen in de ervaringen en voorkeuren van patiënten. Een dergelijke 

evaluatie toonde zich nuttig voor de kanteling naar meer patiënt-gecentreerde zorg. 

In Hoofdstuk 7 staan de voornaamste bevindingen uit dit proefschrift weergegeven, door de 

of, waarom en hoe-vraag te bespreken. De studies uit dit proefschrift bespraken verscheidene 

aspecten van het herontwerpen van zorgprocessen in de gezondheidszorg. In het algemeen 

kan gezegd worden dat het herontwerpen van zorgprocessen potentieel tot verbetering op 

het gebied van kwaliteit van zorg leidt. Daarbij heeft het herontwerpen van zorgprocessen 

ook invloed op de organisatiecultuur, bijvoorbeeld door het beïnvloeden van de verander-

bereidheid en de openheid binnen een organisatie. Het stellen van de of, waarom en hoe-vraag 

bij herontwerp projecten lijkt zinnig om verdiepende inzichten te krijgen in de werking en 
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implicaties van een herontwerp. De voornaamste aanbevelingen uit dit proefschrift zijn daarom 

ook om (a) een evaluatie raamwerk te creëren dat gebruikt kan worden om de volledige impact 

van herontwerp projecten te bepalen, (b) de patiënt vanaf het begin te betrekken bij het 

herontwerpen van zorgprocessen, bijvoorbeeld door ‘Experience Based Co-Design’ te gebruiken, 

(c) het zogenaamde ‘double loop’ leren te gebruiken bij het implementeren van herontwerpen, 

om de kans op succes te vergroten en (d) het publiceren van dit type onderzoek in wetenschap-

pelijke vakbladen te verhogen, om zo evidence-based herontwerp in de gezondheidszorg te 

stimuleren. 


