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Management samenvatting

In dit project wordt een decision support system (DSS) ontworpen voor het voorspellen van de bedbe-
zetting op snijdende en beschouwende verpleegafdelingen op tactisch niveau. Met behulp van dit DSS
kunnen verpleegkundigen effectiever ingezet worden. Nu worden verpleegkundigen geroosterd op het
beschikbare aantal bedden en kunnen sommige diensten niet opgevuld worden doordat er een tekort
is aan verpleegkundigen. Met behulp van dit DSS kunnen de roosters van de verpleegkundigen afge-
stemd worden op de voorspelde bedbezetting. Het project is opgesplitst in twee delen. In het eerste
deel wordt er gekeken naar de snijdende verpleegafdelingen en in het tweede deel naar de beschou-
wende verpleegafdelingen.

In dit eerste deel van het project is een DSS voor het voorspellen van het aantal bezette bedden op
de snijdende verpleegafdelingen ontwikkeld door de software van Ortec/Rhythm wat gemaakt is voor
een specialistisch ziekenhuis toe te passen op de snijdende verpleegafdelingen van Rijnstate. Deze
voorspellingen worden gemaakt op basis van historische opnamedata en het OK sessierooster. Deze
voorspellingen kunnen worden gemaakt door de juiste selectie van de data, deze data op te schonen
en te transformeren zodat de software van Ortec/Rhythm gebruikt kan worden voor het maken van de
voorspellingen.

In het tweede deel van het project is er gekeken naar de beschouwende verpleegafdelingen. Hiervoor
is het eerste project doorontwikkeld, zodat het DSS ook toegepast kan worden op de beschouwende
verpleegafdelingen. Aangezien de meeste patiënten op de beschouwende verpleegafdelingen via de
spoedeisende hulp in het ziekenhuis komen, terwijl de meeste patiënten voor de snijdende verpleeg-
afdelingen een geplande operatie hebben, kan het DSS niet direct toegepast worden op de beschou-
wende verpleegafdelingen. Door sessies te definiëren op basis van de karakteristieken van de dag
wordt een rooster gecreëerd dat dezelfde functie heeft als het OK sessierooster voor de snijdende ver-
pleegafdelingen. De uitstroom van de sessies worden nu op een andere manier berekend.

De voorspellingen worden vanaf januari 2020 in Rijnstate gebruikt voor het openen/sluiten van bed-
den en de inzet van personeel voor de snijdende verpleegafdelingen. Ieder kwartaal worden er nieuwe
voorspellingen gemaakt en de voorspellingen met realisatie worden iedere twee weken gemonitord.
Voor de beschouwende verpleegafdelingen is het implementatieproces gestart en wordt dit iedere twee
weken met de afdelingshoofden besproken.
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