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Belang doorlooptijden lab

 Lab: hoge kwaliteit tests en resultaten op tijd
 Lab doorlooptijd cruciaal efficiënte en effectieve zorg

 Belangrijk om lab goed in te richten
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[1] Otten, M., Dijkstra, S., Leeftink, G., Kamphorst, B., Olde Meierink, A., Heinen, A., Bijlsma, R. & Boucherie, 
R. J. (2021). Outpatient clinic scheduling with limited waiting area capacity. Accepted in JORS.

Schematische weergave van een patienttraject [1] 
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Setting: klinische chemie lab
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Wachten op testresultaten 



Doel

 Karakteriseren en inzichten krijgen lab processen
 Overvloed aan lab data is nog onderbenut
 Data niet beschikbaar in gemakkelijk toegankelijke of interpreteerbare vorm

 Hoe kan lab van ruwe data naar nuttige inzichten gaan?
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Data verzamelen Data 
voorbereiden Process map KPIs Analyse



Methode
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• Besteld
• Aankomst p471
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Instrument 
log files Data reformatteren

Data in process 
mining tool 

laden

Bekijk
checkpoints

Process 
mining 
data

Sample ID
Datum-Tijd
Activiteit

Test

Middle-
ware data

Samen-
voegen

Data reformateren

Checkpoint Beschrijving Erasmus MC activiteiten

1 Aanmelden monster Besteld

2 Aankomst analysestraat Aankomst c8000

3 Pipet c702

4 Resultaat gegenereerd Resultaat

ID Activiteit Datum/tijd

1 Besteld 1-1-2021 
00:00:30

1 p471 1-1-2021 
00:00:00

…

Data verzamelen Data 
voorbereiden Process map KPIs Analyse



Methode
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 Process mining: automatisch visualiseren gevolgde paden van lab monsters

 Disco: fuzzy miner

 Ongestructureerde processen

 Significantie- en correlatiestatistieken voor vereenvoudigen en visualiseren processen

• Günther CW, Van Der Aalst WMP. Fuzzy mining - Adaptive process simplification based on multi-perspective metrics. Int   
Conf Bus Proc Mang 2007:328-4

• Günther CW, Rozinat A. Disco: Discover your processes. BPM (Demos) 2012;940:40-4.

Data verzamelen Data 
voorbereiden Process map KPIs Analyse
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 Doorlooptijd

 Werklast (workload)

 Machine uitval/onderhoud

 Onderhanden werk (Work-in-process)

TijdTsai ER, Tintu AN, Demirtas D, Boucherie RJ, de Jonge R, de Rijke YB. A critical review of 
laboratory performance indicators. Crit Rev Clin Lab Sci 2019;56 7:458-71.

Data verzamelen Data 
voorbereiden Process map KPIs Analyse
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• Karakterisatie lab processen
• Verbeterpunten

• Alle monsters
• Monsters die 

doorlooptijddoelen niet halen 

Data verzamelen Data 
voorbereiden Process map KPIs Analyse



Process map

 Monster frequentie

 Gemiddelde duur

 Top 10% belangrijke paden

 Data: Januari 2019
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Process map
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Process map
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 Monster frequentie

 Gemiddelde duur

 Top 10% belangrijke paden

 Data: Januari 2019



Processen in de tijd

• Werklast (workload)

• Machine uitval/onderhoud

• Onderhanden werk (Work-in-process)
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Conclusie

 Process mining, icm gebruik van relevante KPI’s:

 karakteriseren lab processen

 identificeren verbeterpunten 

 ontdekken karakteristieken en bottlenecks van monsters die TAT doelen niet halen

 motiveren vrijgeven en gebruik lab event data
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 karakteriseren lab processen
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 motiveren vrijgeven en gebruik lab event data

 Methode is breed toepasbaar in het lab

 Andere subpopulaties: bijv. spoedmonsters

 Vergelijk prestatie lab voor en na interventies

 Methode is breed toepasbaar om zorgprocessen te karakteriseren
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