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Voorwoord

De Nederlandse ziekenhuizen staan aan de voor-

avond van een bezuinigingsronde van ongeveer 700 

miljoen in 2011. In het verleden is vaak de kaas-

schaafmethode gehanteerd om deze bezuinigingen 

te realiseren. Er is een andere optie, fundamente-

ler, door in de ziekenhuizen anders te werken met 

moderne principes uit de bedrijfskunde die zijn 

aangepast voor de zorg. Daarmee is onder meer 

de patiëntenlogistiek te verbeteren. Het verkorten 

van de ligduur is een voorbeeld daarvan. Met be-

tere patiëntenlogistiek is onnodig wachten tijdens 

een behandeling in het ziekenhuis te voorkomen. 

Dit kan de ligduur verkorten, blijkt uit ons onder-

zoek.

 Er zijn ziekenhuizen die er de afgelopen jaren 

in geslaagd zijn de gemiddelde ligduur te verkor-

ten met meer dan 20 procent. Het gaat om een 

verkorting van de opnameduur, niet van de effec-

tieve behandeling. Het is de moeite waard te we-

ten wie deze ziekenhuizen zijn en op welke manier 

ze dit hebben gerealiseerd. 

 Een patiënt die is opgenomen, is zijn tijd in het 

ziekenhuis vooral bezig met wachten, is onze erva-

ring als adviseurs die dagelijks bezig zijn met pa-

tiëntenlogistiek. Een patiënt is echter niet gebaat 

bij wachten op zorg, een patiënt wil zich zo snel 

mogelijk beter voelen. Bovendien is bij een lange-

re ligduur de kans groter dat een opnamestop moet 

worden gehanteerd. Dit dupeert de patiënt. Ook 

zorgverleners zijn niet gebaat bij lange opnames. 

Het risico dat wachtende patiënten op verkeerde 

afdelingen terecht komen is groter omdat eigen af-

delingen voller liggen. Ze worden bovendien vaker 

gestoord in hun werk omdat patiënten vaker willen 

weten waar ze aan toe zijn. Ligduurverkorting is 

niet slecht voor de kwaliteit van de zorg. Wachten 

kost bovendien veel geld, er zijn per saldo meer 

bedden bezet dan nodig. Een goede patiëntenlo-

gistiek kan ziekenhuizen helpen bij de komende 

bezuinigingen, ziekenhuizen kunnen zo bovendien 

werken aan de opbouw van eigen vermogen.

Bas Bouwman

Partner Coppa Consultancy

Arnhem, Augustus 2010
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Samenvatting

De gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhui-

zen is in 2009 verder gedaald, van 5,89 naar 5,62 

dagen. Uit het onderzoek blijkt dat het Bronovo 

Ziekenhuis in Den Haag de kortste ligduur van 

Nederland heeft, met 4,44 dagen. De ligduur in 

academische ziekenhuizen is met 7,2 dagen bedui-

dend langer dan die in perifere en topklinische zie-

kenhuizen; die laatste twee ontlopen elkaar met 

respectievelijk 5,4 en 5,6 niet veel. 

De gemiddelde ligduur is een veel gebruikte para-

meter. Het getal kan een vertekend beeld geven 

omdat voor de berekening alleen het aantal ver-

pleegdagen wordt meegenomen, dagbehandelin-

gen blijven buiten beschouwing. In het onderzoek 

is daarom een gewogen gemiddelde ligduur bere-

kend door een dagbehandeling te tellen als ver-

pleegdag. Het Zaans Medisch Centrum voert deze 

ranglijst aan met een gewogen ligduur van 2,58 

dagen. Het gewogen gemiddelde over alle Neder-

landse ziekenhuizen was in 2009 3,32 dagen, vijf 

procent korter dan het jaar daarvoor. 

Er is ook gekeken welke ziekenhuizen de grootste 

verbetering hebben gerealiseerd door cijfers uit 

2009 te vergelijken met die uit 2008. Uit deze ver-

gelijking blijkt dat het HagaZiekenhuis in Den Haag 

als beste naar voren komt. De gewogen gemiddel-

de ligduur is daar in een jaar tijd verkort met bijna 

vijftien procent. Het Atrium MC in Heerlen scoort 

het slechts, blijkt uit het onderzoek. Daar is de ge-

wogen gemiddelde ligduur langer geworden, met 

ongeveer zes procent. 

Een aantal ziekenhuizen heeft aangegeven dat 

patiëntenlogistiek een aandachtspunt is geweest. 

Ziekenhuizen die hierbij de ToC-besturingsfilosofie 

hebben gehanteerd zijn het succesvolst geweest, 

zij hebben de gemiddelde ligduur met meer dan zes 

procent kunnen verkorten. Dit is een signalering, 

het aantal ziekenhuizen dat deze ToC-besturingsfi-

losofie hanteert is te klein voor een harde conclusie. 

Ziekenhuizen die volgens eigen zeggen hun gezonde 

verstand gebruikten, verlaagden de ligduur met 

ruim vijf procent. Ziekenhuizen die een zogeheten 

Lean-managementfilosofie hanteerden scoorden 

met ongeveer vier procent iets lager.

Dit rapport geeft ziekenhuizen, verzekeraars en 

beleidsmakers inzicht in de ligduur in Nederlandse 

ziekenhuizen. Ook wordt inzicht gegeven in ver-

beteringen daarin. In dit rapport staat een drietal 

ranglijsten met cijfers over de gemiddelde ligduur 

in Nederlandse ziekenhuizen, over de gewogen ge-

middelde ligduur en over eventuele verbetering in 

die ligduur. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt 

van de maatschappelijk jaarverslagen van zieken-

huizen uit 2008 en 2009. Verder zijn de antwoor-

den verwerkt die zijn binnengekomen op een vra-

genlijst die aan ziekenhuizen is gestuurd.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

zijn:

1.  De gemiddelde ligduur en de gewogen gemid-

delde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen blij-

ven dalen. 

2.  Een gewogen gemiddelde ligduur geeft een rea-

listischer beeld dan de gemiddelde ligduur.

3.  Er is geen verband tussen de gemiddelde lig-

duur en de grootte of marktdichtheid van een 

ziekenhuis. 

4.  De meeste ziekenhuizen zijn actief bezig met 

patiëntenlogistiek.

5.  De ToC-besturingsfilosofie lijkt bij het realise-

ren van een kortere ligduur betere resultaten 

te geven dan de Lean-management filosofie en 

een aanpak die als ‘gezond verstand’ wordt om-

schreven.
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Inleiding

De afgelopen jaren heeft patiëntenlogistiek zich 

ontwikkeld van een leeg begrip tot een serieuze 

manier voor ziekenhuizen voor het besturen van 

zorgprocessen. Concepten die al jarenlang ge-

meengoed zijn in de industrie zijn aangepast voor 

ziekenhuizen. Het gaat hier bijvoorbeeld om be-

stuursconcepten als de Theory of Constraints (ToC), 

Lean en Six Sigma. Het ene ziekenhuis zweert bij 

ToC, een ander heeft sterke voorkeur voor het 

Lean-concept in combinatie met Six Sigma (zie de 

toelichting in een kader). De meeste ziekenhuizen 

zijn niet zover, ze gebruiken hun gezond verstand 

als het gaat om patiëntenlogistiek. 

Een van de effecten van een goed georganiseerde 

patiëntenlogistiek is ligduurverkorting. Patiënten-

logistiek is een van de mogelijkheden om ‘wachten 

op zorg’, het voorkomen van het wachten tijdens 

de behandeling, aan te pakken. Het komt vaak 

voor dat patiënten twee dagen moeten wachten 

op beleid van een medisch specialist. Zoiets is een 

gevolg van een niet goed georganiseerde patiën-

tenlogistiek. Het doet er hier niet toe of het gaat 

om een lichte of zware patiënt, in beide gevallen 

moet de patiënt onnodig wachten op zorg. Andere 

voorbeelden zijn: wachten op een plaats in een 

verpleeghuis, wachten op een onderzoeksuitslag 

en op een behandeling in een ander ziekenhuis.

Dit onderzoek richt zich op patiëntenlogistiek in de 

kliniek van het ziekenhuis. Bijna alle ziekenhuizen 

(91 procent) geven aan naar patiëntenlogistiek te 

kijken. In dit onderzoek proberen we er achter te 

komen hoe succesvol ziekenhuizen zijn in het toe-

passen van patiëntenlogistiek. De gemiddelde lig-

duur is één van de parameters die hiervoor gehan-

teerd kan worden. Daar hebben we naar gekeken. 

Wanneer een ziekenhuis er in slaagt de gemiddelde 

ligduur te verlagen dan zal de patiënt minder lang 

hoeven te wachten en kan de beschikbare zieken-

huiscapaciteit beter worden benut. 

Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt 

van de maatschappelijk jaarverslagen van alle zie-

 De Theory of constraints (ToC) is een managementtheorie die is ontwikkeld door een Israël ge-

boren businessconsultant, Eliyahu Goldratt. De theorie gaat er vanuit dat in elk proces knelpunten 

zijn, knooppunten van deelprocessen die gepasseerd moeten worden voordat volgende deelproces-

sen in gang gezet kunnen worden. Zo ontstaat er een plafond voor de capaciteit van een systeem. 

Een knelpunt (ook bottleneck genoemd) in een systeem is vaak met eenvoudige middelen op te 

lossen. In ziekenhuizen wordt de ToC gebruikt om het doel (de patiënt op tijd weer gezond naar 

huis) te realiseren.

Lean-management is een managementfi losofi e die erop gericht is om verspillingen (無駄, ver-

taald: Muda), zaken die geen toegevoegde waarde hebben, te elimineren. De methode is ontwik-

keld door de Japanse autofabrikant Toyota. Een ‘slankere productie’ verhoogt de kwaliteit van het 

product en drukt de kosten. Dat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Een vorm van 

verspilling is wachten. Ziekenhuizen gebruiken Lean om de wachttijd van de patiënt op zorg te 

elimineren. Er zijn ook ziekenhuizen die Six Sigma gebruiken, een managementstrategie die vaak 

in combinatie met Lean-management wordt toegepast. 

Onder ‘gezond verstand’ vallen alle vormen van procesverbetering. Dit kan gaan om implemen-

tatie van zorgpaden, ketenzorg, ontslagplanning, variabiliteitreductie, capaciteitsmanagement 

enzovoort.
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kenhuizen. Daarin staan gegevens over het aantal 

verpleegdagen, het aantal opnames en het aantal 

dagbehandelingen. Indien beschikbaar is ook de 

gemiddelde ligduur per specialisme meegenomen. 

De patiëntenmix per ziekenhuis verschilt. Er is 

daarom gekozen voor een onderscheid tussen al-

gemene (perifere) ziekenhuizen, topklinische en 

academische ziekenhuizen. Ook is gekeken naar 

grootte van het ziekenhuis en regiodichtheid. 
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Gemiddelde ligduur

In hun maatschappelijk jaarverslag maken zie-

kenhuizen melding van de gemiddelde ligduur, 

een breed gehanteerde parameter voor ligduur. 

Op basis van het aantal verpleegdagen en op-

namedagen hebben wij de gemiddelde ligduur 

berekend en weergegeven in een ranglijst. Er 

zijn ziekenhuizen met een psychiatrische afde-

ling. Dit heeft een significante invloed op de ge-

middelde ligduur. Vandaar dat deze nuancering 

is aangebracht.

Ranglijst gemiddelde ligduur 2009

In tabel 1 staat de top-10 uit de ranglijst van de 

gemiddelde ligduur in 2009. De hele ranglijst is 

terug te vinden in bijlage 1. In de ranglijst zijn 

categorale ziekenhuizen1 niet opgenomen omdat 

de ligduur in die ziekenhuizen niet te vergelijken 

is met die in andere ziekenhuizen.

Rang Ziekenhuizen Gemiddelde
ligduur

1 Ziekenhuis Bronovo 4,44

2 Diaconessenhuis Leiden 4,62

3 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 4,70

4 Maasziekenhuis Pantein 4,76

5 Maasstad Ziekenhuis 4,77

6 Gelre Ziekenhuizen 4,79

7 Reinier de Graaf Groep 4,82

8 Flevoziekenhuis 4,84

9 Ziekenhuis Bethesda 4,90

10 Deventer Ziekenhuis 4,91

Tabel 1: Top-10 ranglijst gemiddelde ligduur 2009 in aantal dagen

Het ziekenhuis met de kortste ligduur is het Brono-

vo Ziekenhuis in Den Haag. De gemiddelde ligduur 

over 2009 van dit ziekenhuis is 4,44 dagen. Het 

Bronovo Ziekenhuis is daarmee opvolger van het 

Flevoziekenhuis in Almere dat in 2008 met 4,87 da-

gen de laagste gemiddelde ligduur had. Niet alleen 

het Bronovo Ziekenhuis heeft in 2009 een kortere 

ligduur gerealiseerd, de hele top-8, inclusief het 

Flevoziekenhuis, had in 2009 een kortere ligduur 

dan de kortste gemiddelde ligduur in 2008.

In 2009 daalde de gemiddelde ligduur van alle Ne-

derlandse ziekenhuizen van 5,89 in 2008 naar 5,62 

in 2009, een verlaging van vier procent. In 2009 is 

de gemiddelde ligduur opnieuw gedaald, de inge-

zette trend heeft zich dus doorgezet.

Er is een zekere nuance. De ligduur wordt beïn-

vloed door de inspanning die een ziekenhuis ver-

richt om de ligduur te verkorten. De ligduur is ook 

afhankelijk van het type verrichtingen dat wordt 

uitgevoerd. Een ziekenhuis dat laag op de ranglijst 

staat, hoeft dus niet minder te presteren. In het 

vervolg van deze paragraaf wordt daarom onder-

scheid gemaakt naar type ziekenhuis, om een ge-

nuanceerder beeld van de ranglijst te geven. Ook 

wordt in de nuancering aangegeven of in de cijfers 

van een ziekenhuis is meegenomen of er een PAAZ2 

en PUK3 is. Psychiatrische afdelingen hebben im-

mers gemiddeld een langere ligduur van 24,8.

Ligduur naar type ziekenhuis

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar 

type ziekenhuis: algemene (perifeer) ziekenhuizen, 

topklinische (met meerdere specialisaties) en aca-

demische. In Nederland zijn de meeste ziekenhuizen 

algemene ziekenhuizen, 61 procent. (zie grafiek 1).

1 Het oogziekenhuis Rotterdam, het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam zijn buiten de ranglijst gelaten. 

2 PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.
3 PUK staat voor Psychiatrische Universiteits Kliniek.
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Er zijn per type ziekenhuis verschillen in ligduur 

(grafi ek 2). In academische ziekenhuizen is de ge-

middelde ligduur 7,3 dagen. Dit is langer dan in al-

gemene ziekenhuizen, met een gemiddelde ligduur 

van 5,4 dagen. Ook in topklinische ziekenhuizen is 

de ligduur (5,7) iets langer dan in perifere zieken-

huizen (grafi ek 2). Topklinische ziekenhuizen doen 

het goed, in de top-10 van ziekenhuizen met de 

kortste ligduur staan drie topklinische ziekenhui-

zen en zeven algemene.

In tabel 2 zijn de verschillen tussen type zieken-

huizen nog eens bij elkaar in een top-3 per type. 

De hele ranglijst is opgenomen in bijlage 2. 

Rang Perifere 
Ziekenhuizen

Gemiddelde 
ligduur 

1 Ziekenhuis Bronovo 4,4

2 Diaconessenhuis Leiden 4,6

3 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 4,7

Rang Topklinische 
Ziekenhuizen

Gemiddelde 
ligduur 

1 Gelre Ziekenhuizen 4,8

2 Reinier de Graaf Groep 4,8

3 Deventer Ziekenhuis 4,9

Rang Academische 
Ziekenhuizen

Gemiddelde 
ligduur 

1 VU Medisch Centrum 5,9

2 UMC St Radboud 6,6

3 Leids Universitair Medisch 
Centrum

6,7

Tabel 2: Top drie gemiddelde ligduur per type ziekenhuis 2009

Grafi ek 1: Aantal ziekenhuizen per type

Grafi ek 2: Ligduur per type ziekenhuis

Joop Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur van het Bronovo Ziekenhuis: 

“De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan de verkeerde-bed-problematiek. Door in het 

begin van het behandelproces maatschappelijk werk te betrekken, zijn wij in staat geweest om de 

verkeerde bed problematiek aan te pakken. Er zijn whiteboards opgehangen bij elk bed waarop 

staat wanneer een patiënt naar huis mag. Dit gaat natuurlijk niet op voor terminale patiënten. 

Wij hebben hiermee een gedragsverandering bewerkstelligd door gebruik te maken van sociale 

sturing. Het hebben van een schakelafdeling helpt natuurlijk ook. Ook zijn wij op weg naar 1-per-

soons kamers waardoor er een druk ontstaat op het beddenhuis. Wij zien overigens nog steeds 

ruimte voor verbeteringen. Die gemiddelde ligduur van 4,4 dagen is niet het hoogst haalbare ove-

rigens, we kunnen verder zonder dat de kwaliteit van de zorg in het geding komt!”
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Er zijn grote verschillen, vooral tussen academi-

sche ziekenhuizen. In het VU Medisch Centrum in 

Amsterdam is de gemiddelde ligduur 5,9 dagen. 

De ligduur in de nummers 2 en 3 op de lijst, res-

pectievelijk UMC St Radboud in Nijmegen en het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is 

bijna een dag langer. Het leren van “Best Prac-

tices” bij patiëntenlogistiek is zinvol, voor alle 

types overigens. 

Impact PAAZ en PUK

Ongeveer een derde van de ziekenhuizen heeft 

psychiatrische patiënten meegenomen in de lig-

duurcijfers, anderen niet. In grafi ek 3 is te zien 

hoeveel ziekenhuizen een PAAZ of PUK in de lig-

duur-cijfers hebben meegenomen en hoeveel dat 

niet hebben gedaan. Het hebben van een PAAZ- of 

PUK-afdeling beïnvloedt de gemiddelde ligduur. De 

cijfers in grafi ek geven aan bij hoeveel ziekenhui-

zen de ligduur van deze afdeling is meegenomen 

in de opgegeven ligduur-cijfers of niet, niet of een 

ziekenhuis een PAAZ of PUK heeft. 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ziekenhui-

zen hun PAAZ en PUK niet in de ligduurcijfers heb-

ben meegenomen. Dat is voordelig in vergelijking 

met de ziekenhuizen die dat wel hebben gedaan. 

De gemiddelde ligduur in een PAAZ of in een PUK is 

lang, gemiddeld 24,8 dagen. Een ziekenhuis die de 

PAAZ/PUK-cijfers meeneemt beïnvloedt de gemid-

delde ligduur voor het hele ziekenhuis negatief. In 

grafi ek 4 is te zien dat ziekenhuizen met een PAAZ 

of PUK een langere ligduur hebben. 

De gemiddelde ligduur voor een ziekenhuis met 

PAAZ of PUK is 6,3 dagen. Dit is bijna een dag 

langer dan in een ziekenhuis dat geen PAAZ of 

PUK heeft, of die dat niet heeft opgegeven. Ook 

dit fenomeen is verschillend per type ziekenhuis 

(zie tabel 3). Het verschil bij academische zie-

kenhuizen is ongeveer een dag; dit ligt in de buurt 

van topklinische instituten met een verschil van 

0,7 dag. 

Type Paaz/PUK Ligduur 
2009

Aantal

Academisch Nee 6,5 2

Ja 7,5 6

Perifeer Nee 5,3 45

Ja 5,6 15

Topklinisch Nee 5,4 12

Ja 6,1 10

Tabel 3:  Ligduur per type ziekenhuis met en zonder PAAZ of PUK

Grafi ek 3: Aantal ziekenhuizen met PAAZ of PUK

Grafi ek 4: Ligduur met en zonder PAAZ of PUK
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Gewogen gemiddelde ligduur

De gemiddelde ligduur kan een vertekend beeld 

geven omdat alleen het aantal verpleegdagen in 

het ziekenhuis zijn meegenomen in de berekening. 

Behandelingen die voorheen twee verpleegdagen 

duurden en nu in een dag gedaan worden, vallen 

niet meer onder het ziekenhuis maar onder de po-

likliniek. Bij ziekenhuizen die klinische behande-

lingen overhevelen naar een dagbehandeling zal 

hierdoor de gemiddelde ligduur stijgen. Het lijkt 

dan alsof het ziekenhuis het ‘minder goed’ is gaan 

doen terwijl de patiënt in werkelijkheid sneller 

is geholpen. Om dit probleem te ondervangen in-

troduceren we een gewogen gemiddelde ligduur 

door een dagbehandeling in rekening te brengen 

als verpleegdag. Het aantal dagbehandelingen 

wordt opgeteld bij het aantal verpleegdagen. Het 

geheel (zie onderstaande formule) wordt gedeeld 

door het aantal opnamen, aangevuld met het aan-

tal dagbehandelingen. Zo ontstaat een gewogen 

gemiddelde ligduur die per defi nitie lager is dan 

de gemiddelde ligduur. De gewogen gemiddelde 

ligduur voor alle Nederlandse ziekenhuizen was 

in 2009 3,32 dagen, een verbetering van vier pro-

cent. In 2008 was het gewogen gemiddeld nog 3,5 

dagen. 

Ranglijst gewogen gemiddelde ligduur

In tabel 4 staat de top-10 van Nederlandse zieken-

huizen met de laagste ligduur. Het Zaans Medisch 

Centrum voert de ranglijst aan met een gewogen 

gemiddelde van 2,58. Door de introductie van de 

gewogen ligduur is het interessant ook te kijken 

naar de verhouding dagbehandelingen versus ver-

pleegdagen. Hoe meer dagbehandelingen des te 

lager de gewogen gemiddelde ligduur, de dagbe-

handeling wordt immers als één dag gerekend. In 

Nederlandse ziekenhuizen ligt de verhoudingsper-

centage op gemiddeld 18 procent. 

Rang Ziekenhuizen Gewogen Verhouding

1 Zaans Medisch Centrum 2,58 35%

2 Waterland Ziekenhuis 2,71 30%

3 Rijnland Ziekenhuis 2,71 27%

4 Diaconessenhuis Leiden 2,77 22%

5 Refaja Ziekenhuis 2,79 27%

6 Maasstad Ziekenhuis 2,79 23%

7 Deventer Ziekenhuis 2,80 24%

8 Ziekenhuis Bethesda 2,80 24%

9 MC Groep 2,87 26%

10 Reinier de Graaf Groep 2,88 21%

Tabel 4: Top-10 ranglijst gewogen gemiddelde ligduur 2009

Het Zaans Medisch Centrum is duidelijk koploper. 

De spreiding is groot: er zijn ziekenhuizen met een 

minimale score van 8 procent, en met maximale 

van 35 procent. In het Zaans Medisch Centrum, met 

de laagste gewogen dagbehandeling, is die verhou-

ding dagbehandeling/verpleegdagen 35 procent, 

de maximale score. Het Zaans Medisch Centrum is 

daarmee vijf procent beter dan de nummers 2 en 3 

op de ranglijst, respectievelijk het Waterland Zie-

kenhuis (in Purmerend en Volendam) en het Rijn-

land Ziekenhuis in Leiderdorp. 

Wat verder op valt, is dat de ziekenhuizen in de 

top-3 van gewogen gemiddelde ligduur niet zijn 

terug te vinden in de top-10 van de gemiddelde 

Formule: Gewogen gemiddelde ligduur

Gewogen gemiddelde ligduur =
 (aantal verpleegdagen + aantal dagbehandelingen)

                                             (aantal opnamen + aantal dagbehandelingen)
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ligduur over 2009. Vijf ziekenhuizen komen in 

beide top-10’s voor, het Diaconessenhuis Leiden, 

het Maasstad Ziekenhuis, het Deventer Zieken-

huis, het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en de 

klinieken van de Reinier de Graaf Groep (Delft, 

Voorburg en Naaldwijk). Zij hebben een korte ge-

middelde ligduur, ze doen bovendien een groot 

aantal verrichtingen in dagbehandeling. 

Het Deventer Ziekenhuis staat als eerste topkli-

nisch ziekenhuis op de ranglijst, op de zevende 

plaats met een gewogen gemiddelde ligduur van 

2,80 dagen. Het best presterende academische 

ziekenhuis is het UMC St Radboud in Nijmegen met 

een gewogen gemiddelde ligduur van 3,45 dagen. 

Datzelfde UMC St Radboud staat op de algehele 

ranglijst op de 64e plaats. Het laat daarmee en 

groot aantal algemene en topklinische ziekenhui-

zen achter zich. In een bijlage staat die volle-

dige ranglijst. In de top-10 van gewogen gemid-

delde ligduur staan acht algemene ziekenhuizen 

en twee topklinische. Er staan geen academische 

ziekenhuizen in. 

In grafi ek 5 staat een uitsplitsing naar type zieken-

huis. Daaruit komt een vergelijkbaar beeld naar 

voren. Gewone ziekenhuizen hebben (met 3,18 

dagen) een net iets kortere ligtijd dan topklinische 

ziekenhuizen (met 3,31 dagen). De spreiding tus-

sen verschillende algemene ziekenhuizen is groot, 

van 2,58 tot 3,89 dagen. Ook de spreiding tussen 

verschillende topklinische ziekenhuizen is groot. 

Het Deventer ziekenhuis staat aan kop met een 

ligduur van 2,80 dagen, het Atrium MC in Heerlen 

staat laatste, gelijk met de Zeeuwse ziekenhuizen 

met een ligduur van 3,89 dagen. 

Grafi ek 5: Gewogen gemiddelde ligduur per type ziekenhuis

Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum:

“Wij hebben al jaren een duidelijke manier van patiëntgericht werken. Dit heeft er toe geleid dat 

wij kritisch kijken naar welke ingrepen in dagbehandeling kunnen. Een ander goed voorbeeld is 

de cycluspoli bij gynaecologie. Daar hebben we een snelle doorlooptijd mee gerealiseerd. Kleine 

poliepen en myomen kunnen wij in dagbehandeling verhelpen. Daarnaast hebben wij een stringent 

nuchter-opnemen beleid. In 80 procent van de chirurgische opnamen worden patiënten op de dag 

van de OK nuchter opgenomen, niet op de avond van te voren. Dit scheelt een dag. De initiatieven 

zijn vooral gekomen van medisch specialisten en bedrijfsmanagers. We willen volgend jaar met 

behulp van Lean weer een slag maken.”

Tineke Hirschler, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis:

“Wij passen een scala aan technieken toe om onze zorgprocessen, dus ook de opnameduur, te ver-

beteren. Daar bestaat ons in ziens niet één instrument voor. Wij werken met zorgpaden, afspraken 

over nazorg in verpleeghuizen en met elementen van ToC. De grootste sprong is gemaakt vóór de 

ingebruikname van de nieuwbouw. Het aantal bedden is daarbij fors gereduceerd.”
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Academische ziekenhuizen volgen op gepaste af-

stand, met een gemiddeld gewogen ligduur van 

4,29 dagen. Ook de scores van academische zie-

kenhuizen lopen sterk uiteen. Het UMC St Radboud 

scoort het beste onder de academische ziekenhui-

zen, met de laagste gewogen ligduur van 3,45. Het 

UMC Groningen is de academische hekkensluiter 

met een gemiddelde gewogen ligduur van 5,79 da-

gen. Het UMC Groningen is daarmee een dag trager 

dan de andere academische ziekenhuizen.
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Sprong voorwaarts

Ranglijsten hebben een nadeel, er zijn altijd spe-

cifi eke zaken te noemen waarom het gebruik van 

een bepaalde parameter om een ranglijst op te 

kunnen stellen niet één-op-één van toepassing is op 

een bepaald ziekenhuis. Zo krijgt bijvoorbeeld het 

ene ziekenhuis meer zware gevallen te behandelen 

dan het andere. Die ‘casemix’ is van invloed op de 

ligduur en daarmee op de positie op de ranglijst. 

Datzelfde is het geval voor demografi sche kenmer-

ken: in de ene regio wonen relatief meer oudere 

patiënten dan in een ander verzorgingsgebied. Dit 

bepaalt welke aandoeningen in een bepaald zie-

kenhuis meer in beeld zijn dan andere ziektes en 

zo ook de behandeling en ligduur. Het is ingewik-

keld om deze factoren in rekening te brengen.

Een eventueel verschil in gewogen gemiddelde lig-

duur tussen 2008 en 2009 is wel te berekenen. Dit 

geeft een indicatie of een bepaald ziekenhuis met 

haar beleid op de goede weg is. In tabel 5 staat 

een ranglijst – top-10 – met ziekenhuizen die in 

2009 het beste hebben gepresteerd in vergelijking 

met het jaar daarvoor. Het percentage geeft de 

verbetering aan die het ziekenhuis heeft gemaakt 

ten opzichte van 2008 wat gewogen gemiddelde 

ligduur betreft (ook weergegeven). 

Rang Ziekenhuizen Verbetering Gewogen

1 HagaZiekenhuis 14,79% 3,35

2 IJsselland Ziekenhuis 14,14% 3,49

3 Vlietland Ziekenhuis 12,42% 3,41

4 Ziekenhuis Bronovo 11,89% 2,99

5 Rijnland Ziekenhuis 10,87% 2,71

6 Slingerland Ziekenhuis 10,50% 3,18

7 Wilhelmina Ziekenhuis 10,39% 3,22

8 Medisch Centrum Alkmaar 10,25% 3,32

9 UMC St Radboud 9,85% 3,45

10 Elkerliek Ziekenhuis 9,59% 3,50

Tabel 5: Top-10 ranglijst verbetering gewogen ligduur 2009

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft met 15 pro-

cent de grootste vooruitgang geboekt. Ook is te 

zien dat alle ziekenhuizen in de top-10 een verbe-

tering hebben gerealiseerd van minstens 9,5 pro-

cent, of meer. De Nederlandse ziekenhuizen zijn 

het gemiddeld vijf procent beter gaan doen. Ook 

de spreiding hierin is groot. Het HagaZiekenhuis 

heeft haar gewogen ligduur het afgelopen jaar met 

14,79 procent weten te verbeteren, het Atrium 

MC kwam niet verder dan een verslechtering van 

5,14 procent. Het Bronovo Ziekenhuis dat op de 

4e plaats staat waar het gaat om verbeteringen, 

scoort ook de kortste gemiddelde ligduur.

Grafi ek 6: Gemiddelde verbetering 2009 per type ziekenhuis

In de top-10 van ziekenhuizen met de grootste 

verbetering staan zeven gewone, twee topklini-

sche ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis, 

het UMC St Radboud. In grafi ek 6 is de gemiddel-

de verbetering per ziekenhuistype weergegeven. 

Academische ziekenhuizen hebben zowel in ab-

solute als in relatieve zin de ligduur het meeste 

verkort, met gemiddeld 5,9 procent. Bijna alle 

academische ziekenhuizen hebben hun ligduur in 

2009 verkort. Op het Erasmus MC in Rotterdam 

na; de ligduur daar is het afgelopen jaar 0,32 

procent verlengd. Ook de algemene ziekenhuizen 

hebben zich als groep verbeterd ten opzichte van 

2008, met 5,3 procent Er zijn acht algemene zie-

kenhuizen die geen verbetering hebben kunnen 

doorvoeren. ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoeter-

meer scoort het slechtst. De ligduur daar is bijna 

drie procent verlengd. Topklinische ziekenhuizen 
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laten ook een verbetering zien, van 4,5 procent. 

In drie topklinische ziekenhuizen is de ligduur 

langer geworden, in het Maxima Medisch Centrum 

in Eindhoven (een toename van de ligduur met 

0,2 procent), in de Alysis Zorggroep in Arnhem 

(toename 2,79 procent) en het eerder genoemde 

Atrium MC in Heerlen met een verslechtering van 

5,14 procent van de ligduur. 

Focus

De ranglijsten laten een positieve trend zien, de 

ligduur in Nederlandse ziekenhuizen neemt nog 

steeds af. Om er achter te komen hoe ziekenhui-

zen die verbetering hebben gerealiseerd, is geke-

ken of de patiëntenlogistiek in de brede zin van 

het woord tot speerpunt in het beleid is gemaakt. 

In grafi ek 7 staat hoeveel ziekenhuizen patiënten-

logistiek expliciet noemen in hun maatschappelijk 

jaarverslag over 2009.

Grafi ek 7: Patiëntenlogistiek aandachtspunt in 2009

Het overgrote deel (82) van de 90 ondervraagde 

ziekenhuizen noemt patiëntenlogistiek als aan-

dachtspunt. Ziekenhuizen die patiëntenlogistiek 

noemen als speerpunt hebben een vergelijkbare 

gemiddelde ligduur en gewogen ligduur als zie-

kenhuizen die dit niet expliciet benoemen in hun 

jaarverslag. 

Aan de groep ziekenhuizen die patiëntenlogis-

tiek als aandachtspunt noemen, is gevraagd hoe 

ze daar invulling aan geven. Er is daarbij een on-

derscheid gemaakt tussen ziekenhuizen die ToC 

(Theory of Constraints) en Lean management ge-

bruiken en ziekenhuizen die zeggen hun ‘gezond 

verstand’ te gebruiken.

Methodiek Procentuele 
verbetering

Aantal 
Ziekenhuis

ToC 6,33% 5

Gezond verstand 5,23% 64

Lean 4,18% 13

Tabel 6: Overzicht gebruikte methodieken

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ziekenhui-

zen (64) bij patiëntenlogistiek afgaan op hun ge-

zonde verstand. Dertien ziekenhuizen gebruiken 

hier Lean-management voor, vijf maken gebruik 

van de ToC besturingsfi losofi e. ToC wordt door 

een beperkt aantal ziekenhuizen genoemd. Ze 

scoren het beste. Ze hebben de ligduur verkleind 

met meer dan zes procent. Dat is iets beter dan 

ziekenhuizen die gebruik maken van hun gezonde 

verstand. Zij hebben de ligduur verlaagd met 5,23 

procent. Lean-gebruikers scoren met 4,18 procent 

wat lager. ToC scoort zo een procentpunt meer dan 

het gezonde verstand en twee procentpunt meer 

dan Lean-gebruikers.

Marjolein Tasche, lid Raad van Bestuur HagaZiekenhuis:

“Meer doen op minder bedden” staat hoog op de agenda. We werken met goed georganiseerde 

zorgpaden en maatwerk in de transfer bij ontslag Verder is de ver/nieuwbouw gestart waarbij we 

structureel minder bedden gaan huisvesten in het Haga, terwijl we meer patienten goede zorg 

leveren. De verpleegduur wordt gemonitord is daarmee zeer zichtbaar. We overwegen TOC alsnog 

te implementeren maar aandacht en actie doet al veel!”
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Verantwoording

De gegevens voor dit onderzoek zijn uit de maat-

schappelijke jaarverslagen van de ziekenhuizen 

gehaald, over 2008 en 2009. Er is verder gebruik 

gemaakt van een vragenlijst die aan de raden van 

bestuur van de ziekenhuizen is voorgelegd.

Vier zorgspecifieke ziekenhuizen (het Oogzieken-

huis in Rotterdam, de Sint Maartenskliniek in Nij-

megen, het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht 

en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) zijn 

buiten beschouwing gelaten omdat zij wat zorg-

verlening en omvang betreft moeilijk vergelijkbaar 

zijn met algemene, topklinische en academische 

ziekenhuizen.

In het onderzoek is ook gekeken naar de invloed 

van de marktdichtheid en de grootte op de gemid-

delde en de gewogen ligduur. Daar komen geen 

noemenswaardige verschillen uit. Er zijn geen cor-

recties uitgevoerd voor eventuele verschillen in 

sociaal-economische status, etniciteit en demo-

grafische kenmerken van de populatie.

In het onderzoek is de gewogen gemiddelde lig-

duur genomen om de verschuiving van kliniek naar 

dagbehandeling mee te nemen. Een tweede aspect 

dat speelt is de verschuiving van behandelingen 

van polikliniek naar dagverpleging. Door meerdere 

polikliniekbezoeken te combineren tot één dagbe-

handeling is financieel voordeel te behalen omdat 

een dagbehandeling meer opbrengt dan meerde-

re polibezoeken. Het voordeel is dat de patiënt 

wordt geholpen, hij hoeft maar één keer naar het 

ziekenhuis. Het is een ontwikkeling die in bijna 

alle ziekenhuizen speelt, al jaren. We hebben dit  

effect onderkend, het is echter niet relevant voor 

de gemiddeld gewogen ligduur. 

Het uitgevoerde onderzoek is gedaan voor de  

diverse medisch specialismen. De verschillen zijn 

buiten de rapportage gehouden; ze kunnen per  

e-mail worden opgevraagd bij Bas Bouwman: 

bas.bouwman@coppa.nl.
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Conclusies

Een gewogen gemiddelde ligduur geeft een realis-

tischer beeld van de ligduur dan een gemiddelde 

ligduur. Dit komt door een verschuiving van klini-

sche behandelingen naar dagbehandeling. Zowel 

de gemiddelde ligduur als de gewogen gemiddelde 

ligduur in Nederlandse ziekenhuizen blijven dalen. 

Dit geldt voor de meeste ziekenhuizen. Ziekenhui-

zen hebben verbeteringen doorgevoerd. In de Ne-

derlandse ziekenhuizen is de gemiddelde ligduur 

ruim 4 procent korter geworden. De doorvoering 

van adequate patiëntenlogistiek vergt meerdere 

jaren. Ligduurverkorting die wordt gerealiseerd, 

vertaalt zich in beddencapaciteit. In ziekenhuizen 

zal hierdoor het gebruik van bedden worden ver-

laagd. De bodem hiervan is niet in zicht.

Er zijn grote verschillen gevonden In de verhou-

ding dagbehandeling versus verpleegdagen wat er 

op duidt dat daar enorme verbeteringen mogelijk 

zijn. De meeste ziekenhuizen zijn bezig met be-

tere patiëntenlogistiek. ToC laat betere resultaten 

zien dan Lean en een aanpak die wordt omschre-

ven als ‘gezond verstand’. Er zijn vijf ziekenhuizen 

die ToC toepassen. Dit zijn er te weinig voor harde 

conclusies. Gezond verstand geeft betere resulta-

ten dan Lean.
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duur.
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