
Zorglogistieke bedrijfsvoering in 

de GGZ

Drs. Tom Joosten



Leve kwaliteit !

• GGzE zet haar expertise in om mensen de beste 

mogelijke zorg te bieden. 

• GGZ Regio Breda biedt op deskundige, 

doeltreffende en doelmatige wijze professionele 

hulp 

• De eisen die GGZ Midden-Brabant zelf stelt: 

procesbeheersing, doeltreffendheid, voortdurende 

zorgverbetering, aantoonbare klantgerichtheid



Maar toch…het 

primair proces anders bekeken



Hoofdprobleem

Een cliënt die bij ons aanklopt…

• Moet soms lang wachten

• Krijgt soms niet de juiste zorg

• Hoopt dat er niet al te veel mis gaat

Gevolg: herstel (voor zover mogelijk) duurt 

langer dan strikt noodzakelijk



Zorgprogramma’s en 

klinische paden

Zorgprogramma:

• het geheel (…) activiteiten(…), gericht op 

(..) het bewerkstelligen van bepaalde 

effecten ten behoeve van een (…) doelgroep

Klinisch pad:

• ‘Nadere concretisering van een 

zorgprogramma’ 



Operational Excellence

• Snel, flexibel, prijsbewust, betrouwbaar en 

met de hoogst mogelijke kwaliteit leveren 

wat de klant wil, wanneer de klant het wil. 

• Altijd optimale zorg optimaal georganiseerd 

hebben voor alle cliënten



Operational Excellence in de 

dagelijkse praktijk
• Inhoudelijk winst boeken door: 

– Alleen waardetoevoegende (EBM) activiteiten uit te 
voeren

– Geen fouten te maken. Als er fouten gemaakt worden: 
snel herstellen

• Tijdswinst voor een cliënt boeken door:

– Cliënten zo min mogelijk te laten wachten (flow!)

– Organisatie van zorgprocessen te verbeteren

• Gevolg: cliënten sneller beter, medewerker en 
cliënt tevreden, lagere kosten per cliënt



Vraagstelling

Dragen zorgprogramma’s en klinische paden 

bij aan Operational Excellence in de GGZ 

en met welke aanpassingen kan deze bijdrage 

worden geoptimaliseerd?



Producten

• Theoretisch model: het verband tussen 

Operational Excellence, zorgprogramma’s 

en klinische paden in kaart brengen

Klinisch pad
Zorg

programma

Op.Ex



Producten II

• Participatief onderzoek: wat levert het op?

– Nulmeting: hoe doet een organisatorische 
eenheid het nu, op dit moment?

– Verbeteren: wat kunnen we doen om de 
organisatorische eenheid te verbeteren?

– Meten: wat hebben die verbeteringen 
opgeleverd? Zijn we nu ‘excellenter’?

– Vergelijken: hoe heeft de GGZ het in de 
tussentijd gedaan?



Stand van zaken

• Promotieteam:

– Richard Janssen

– Inge Bongers

• Eerste artikel in press

– Joosten, TCM; Bongers, IMB; Meijboom, BR (2007) 

Care programmes and integrated care pathways. 

• Tweede artikel (hopelijk) dit jaar

• Definitieve keuze eenheid/programma: K&J ?


