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Patiëntenstromen in het anderhalvemeterziekenhuis

 Coronamaatregelen beinvloeden

werkprocessen ziekenhuizen

 Uitdaging: hoe kunnen zoveel mogelijk patiënten

fysiek gezien worden?
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Probleemomschrijving

 Patiënten hebben verschillende afspraken in het ziekenhuis

 Tussendoor is er overbruggingstijd en/of wachttijd

 Stochasticiteit buiten beschouwing => geen wachttijd alleen overbruggingstijd
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Probleemomschrijving

1. Patiëntenstromen

a) Volume

b) Detailniveau

2. Per afdeling

a) Optimaal raster

b) Rekening houdend met voortraject

3. Interactie tussen afdelingen

a) Afdelingen delen verschillende resources (Radiologie, bloedprikken, apotheek)

b) Optimaal gecombineerd raster

www.utwente.nl/choir 10-9-2020 4



Probleemomschrijving

 Deelprobleem: polikliniek raster, rekening houdend met bloedprikken
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Model

 Modeleren als Integer Linear Program (ILP)

 Parameters:

 Artsen/spreekkamers

 Consulttypes

 Maximaal aantal patiënten in wachtkamer

 Variabelen:

 𝑥𝑖𝑗𝑡 is 1 als arts 𝑖 in slot 𝑡 begint aan

consulttype 𝑗.

 Constraints:

 Algemeen

 Specifiek
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Voorbeeld

 Patiënten komen voor fysiek consult

of hebben teleconsult

 Fysieke patiënten moeten een uur

vooraf bloedprikken

 Ochtendsessie (8:30 – 12:30) 

 8 spreekkamers

 4 stafartsen

 4 fellows

 Maximaal 8 patiënten in wachtkamer
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Poli raster (pre-Corona)
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1,5meter restricties

www.utwente.nl/choir                                     10-9-2020 9

Pre-Corona raster Raster met 1,5meter restricities



Verschillende fysiek/tele ratio’s
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75% fysiek herhaal, 50% fysiek nieuw 50% fysiek herhaal, 75% fysiek nieuw



Verschillende fysiek/tele ratio’s
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Alleen fysiek Zoveel mogelijk fysiek en zo veel

mogelijk patiënten



Samenvatting

 Verschillende scenario’s
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Max 

aantal

patiente

n

Fysiek

nieuw

(%)

Fysiek

herhaal

(%)

Fysiek

nieuw

Tel 

nieuw

Fysiek

herhaal

Tel 

herhaal

Fysiek

kuur

Totaal

∞ 100% 100% 8 0 44 0 24 76

8 100% 100% 8 0 16 0 12 36

8 50% 75% 4 4 20 6 12 46

8 75% 50% 6 2 18 18 12 56

8 75% 32% 6 2 18 38 12 76



Conclusie

 ILP model genereert rasters voor polikliniek zodanig dat:

 Aantal patiënten in de wachtkamer beperkt blijft,

 Aantal patiënten dat fysiek gezien kan worden maximaal is,

 Rekening houdend met voorwaarden vanuit polikliniek

 Huidig model houdt alleen rekening met voortraject, niet met eventueel natraject

 Optimaal rooster is niet uniek, ruimte om een tweede optimalisatieslag te doen

 Typen afspraken clusteren

 Werktijd minimaliseren

 Aantal gaten in rooster minimaliseren
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Verder

 Tweede optimalisatie toevoegen om uit verzameling optimale roosters de beste voor de praktijk te

selecteren

 Model voor poli combineren met model voor dagbehandeling om zo het complete patiëntpad te

optimaliseren voor het 1,5-meterziekenhuis

 Detailniveau patiëntpaden
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