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St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg 
stevig op weg naar lean-ingerichte organisatie

‘Met lean ben je 
 altijd halverwege’
Alleen waardetoevoegende handelingen uitvoeren en fouten vieren 
in plaats van verdoezelen. Zomaar wat kenmerken van lean in de 
zorg. Op de afdeling oogheelkunde van het Tilburgse St. Elisabeth 
Ziekenhuis leidt toepassing van deze filosofie tot grote tevredenheid 
bij patiënten en medewerkers. Een reportage.

Meneer Hansen meldt zich bij de balie op de polikliniek. De poli is volledig afgestemd op slechtziende patiënten.
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Kleurtjes

Taart 

Oogarts Henk Veraart voegt op het bord een ‘verstoring’ toe tijdens de dagstart.

                  Twee medewerkers van de poli assisteren tijdens de operatie van meneer Hansen.

                  Henk Veraart checkt vlak voor de operatie nog even of alles in orde is.Taak gedaan, betekent kaartje omdraaien.

Leanprincipes
Lean is een filosofie om bedrijfs-
processen blijvend te verbeteren en 
werd in de jaren vijftig bij de Japanse 
autofabrikant Toyota ontwikkeld. 
Doel is meer kwaliteit te bieden tegen 
geringere kosten en binnen een snel-
lere doorlooptijd. Middel daartoe is 
het verwijderen van alle overbodige 
handelingen uit het werkproces. Een 
aantal veel gehanteerde termen bij 
lean wordt hieronder uitgelegd.

Waarde
In lean wordt vaak de term ‘waarde’ 
gebezigd. Deze verwijst naar het  
rotsvaste principe binnen lean dat  
alle handelingen in het proces waar-
detoevoegend moeten zijn.

5 S 
Deze term verwijst naar een volgor-
delijke systematiek die helpt om een 
werkproces permanent te perfectio-
neren. De letter ‘S’ staat telkens voor 
een term die houvast biedt: sorte = 
sorteren, stabilise = schikken, shine 
= schoonmaken, standardise = stan-
daardiseren en sustain = standhou-
den. In Japan zit de duurzaamheid 
van verbeteringen zo in de genen dat 
de laatste ‘S’ daar niet (meer) nodig is 
en gebruikt wordt.

Kaizen
Kaizen verwijst naar het doel continu 
te verbeteren. Het verbeterproces is 
nooit klaar. In lean wordt dat gege-
ven vaak weergegeven in een cirkel. 
Plannen – doen – checken – bijsturen, 
en dat alles steeds weer opnieuw. 
Kaizenevents zijn workshops waarbij 
in een korte slag, op gestructureerde 
wijze, verbeteringen worden gereali-
seerd. Verbeteringen die komen van-
uit een sterke behoefte van medewer-
kers op de werkvloer, welteverstaan. 

Lerende organisatie
Lean gaat uit van het principe dat een 
organisatie als geheel leert. De focus 
ligt niet alleen op het resultaat, maar 
ook op het leren zelf, door het opdoen 
van ervaringen. Fouten zijn leermo-
menten. In een strak leangerichte or-
ganisatie wordt niemand afgerekend 
op een fout, maar wordt het zichtbaar 
maken van de fout toegejuicht als 
kans om verder te verbeteren. 
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Laag verzuim

Meer informatie: 
http://leandenkenindezorg.blogspot.nl

Met dank aan medewerkers en patiënten 
van de polikliniek Oogheelkunde van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Video
Op de afdeling oogheelkunde van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis zijn tijdens de 
reportage ook filmopnames gemaakt 
door Studio Oostrum. Met uitleg van 
Henk Veraart en een impressie van de 
staaroperatie die meneer Hansen onder-
ging. Ga voor de vier minuten durende 
film naar: www.artsenauto.nl/lean.  

Alles heeft een vaste plaats. Misverstanden over kamernummers zijn (bijna) onmogelijk.
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