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Het klinisch proces 



Het klinisch proces 

 Evidence based medicine 

‘geneeskunde op basis van bewijs‘ 

Het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken 
van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een 

keuze voor de behandeling van een patiënt.  

Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van 
dat moment. 



Het operationeel proces 
Hoe gaan we dit organiseren? 
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Hoge EBM 
Voorspelbaar, planbaar 

proces 
 

Klinisch gestandaardiseerd? 
 

Operationeel 
gestandaardiseerd? 

 



Zijn beide 
processen op 

elkaar afgesteld?  

Wat is de impact van het 
design van het 

operationele process op 
de zorg? 

Welke factoren 
beïnvloeden beide 

processen? 

Onderzoeksvraag 



• Cataract proces (= sequentieel proces) 

• Vergelijkende benchmark studie 

• Multilevel analyses  

• 5 ziekenhuissites, 16 artsen, 274 cataract operaties 

• Datacollectie: observaties, documenten, interviews… 

 

 

 

Case / methode 





Het klinische cataract chirurgie proces 



Nuchter 
Plaatsen infuus 

Algemene 
anesthesie 

Hechtingen 
aanbrengen 



- Concept ‘oogziekenhuis’ 

- Personeel (aantal/specialisatie) 

- Intensiteit van de zorg 

- Toewijzing OK 

- Procedures (vb: opdekken steriel veld, schoonmaken tss operaties, 
transfer pt) 

- Communicatie 

 

 

 

 

 

Het operationele cataract chirurgie proces 



Mean (minutes) 26 11 3 1 

Severity +3* +5*  n.s. +1* 

Analgesia +3** +2* +5**  n.s. 

Special cause  

+3* +3* +1** n.s.  variation 

Job experience  n.s. +13* +3** +4* 

Volume  n.s.  n.s. +2**  n.s. 

Design  n.s.  n.s. +2* +1* 

Specialized 
nurse -7*  n.s. n.s.  +1* 

**p≤0.001, *p≤0.05 
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Besluit 
• Standaardiseer een standaard proces op klinisch en operationeel 

niveau 
• Klinische en organisatorische factoren die proces beïnvloeden 
• Controleerbare en oncontroleerbare factoren die proces 

beïnvloeden 
• Optimaal design resulteert in betere uitkomsten 
• Opgelet voor over-efficiëntie => kwaliteit? 
 
Aanbevelingen 
• Gebruik van Evidence Based Medicine, best practice patterns 
• Gespecialiseerd personeel 
• Functionele OK planning (ervaring arts,  ernst ziektebeeld) 
• Design setting: concept focused factory 

 


