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Orgaan transplantaties

 Academische ziekenhuizen

 Ieder academisch ziekenhuis: 

niertransplantaties

 LUMC: nier, pancreas, lever

 Orgaanuitnamendienst
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Context

 Achtergrond

 Planning complex en tijdrovend

 Doel onderzoek

 Wiskundig model dat automatisch kwartaalroosters maakt

 Aantal operaties per jaar gelijk verdelen over chirurgen
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Automatisch kwartaalroosters maken

 Beslissingen
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Automatisch kwartaalroosters maken

 Beslissingen

 Deze beslissingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden
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Integer linear programming (ILP) model

 Voorwaarde: MOD gecertificeerd
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Indicatie of chirurg gepland en 

MOD gecertificeerd is

Aantal geplande en 

gecertificeerde chirurgen
Minimaal 1 geplande 

gecertificeerde chirurg

Eventueel tekort

Alleen op de dagen dat 

de MOD dienst 

ingepland moet worden



Integer linear programming (ILP) model

 Beslissingen nemen

 Deze beslissingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden

 Zo goed mogelijk voldoen aan doelstelling

 Minimaliseren tekorten

 Gelijk verdelen diensten

 Etc.
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Model
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Etc.



Resultaten

Kwartaalplanning Niet ingepland taken/ tekorten
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Gelijk verdelen operaties over chirurgen

 Nu weten we hoe de kwartaalroosters automatisch gemaakt kunnen 

worden

 Volgende stap: gelijk verdelen operaties over chirurgen
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Context

 Planningen per kwartaal

 Uitdaging: aantal operaties gedurende kwartaal vooraf niet bekend

Chirurg 1

Chirurg 2

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
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Context

 Planningen per kwartaal

 Uitdaging: aantal operaties gedurende kwartaal vooraf niet bekend

Chirurg 1 27 

Chirurg 2 17 

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
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Oplossen model

 Aan het einde van het jaar kunnen de kosten berekend worden

 Achterwaarts oplossen

5-2-2019 21



Dynamisch programmeren

8

5min{7+8,4+5}=9

7+8=15

6+5=11min{1+9,8+11}=10

min{4+15,5+9}=14

min{3+14,5+10}=15

Onder onzekerheid:

Stochastische dynamische 

programmeren
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Model

 Aantal uitgevoerde operaties per chirurg bijhouden
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Model

 Minimaliseren kosten
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Model
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 De onderlinge verschillen gedurende het jaar maken niet uit



Inzichten

 Model opgelost voor verschillende kleine gevallen

 De optimale planning is meestal gelijk aan de planning die het 

verwachte aantal operaties na elk kwartaal zo gelijk mogelijk verdeelt 

 Dus we kunnen dit in het model voor de kwartaalplanningen 

toevoegen
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Resultaten

 Geen extra tekorten etc.

 Minder gelijke verdeling taken
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Resultaten

 Het verwachte aantal operaties gelijker verdeeld

 Model gebruiken voor kwartaalplanningen

 Gebruiksvriendelijke tool ontwikkelen
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Conclusie

Transplantatiechirurgen kunnen automatisch gepland worden, 

gegeven de beschikbaarheid, zodanig dat zo goed mogelijk aan alle 

voorwaarden voldaan is en het aantal uitgevoerde operaties zo 

gelijk mogelijk wordt verdeeld over de chirurgen

 ILP Model voor het maken van kwartaalroosters

 Gelijk verdelen van operaties over de chirurgen aan het einde van het 

jaar

 Stochastisch dynamisch programmerings model

 Resultaten kleine instanties

 Gebruik resultaten om de optimale oplossing te benaderen
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