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Plan van aanpak  
 

1. Start / basis voor alle medewerkers van de 
huisartsenpraktijk/apotheek en bedrijfsbureau 
Lean bewustwordingsworkshop om te begrijpen wat de verspillingen in een 
huisartsenpraktijk zijn en medewerkers leren in processen te laten denken.  
Door met de hele praktijk een simulatie spel te spelen wordt al snel duidelijk waar de 
knelpunten en verspillingen zijn en spreekt iedereen dezelfde Lean taal.  
Duur workshop: 4 uur 
 
 

2. Werkplekmanagement/5S: spreekkamer, front- backoffice, 
behandelkamer, voorraadruimte 
Werkplekmanagement vormt de basis van het Lean werken. Het zorgt voor het op 
orde brengen van de ‘basishuishouding’ in de praktijk en voor een 
mentaliteitsverandering, waardoor men kritischer naar praktijkprocessen kijkt. 
 
Dag 1: 
Plannen maken voor de diverse praktijkruimtes. 
Er wordt kritisch begonnen met ‘scheiden’ en een begin gemaakt met ‘schikken’. 
 
Voorafgaand aan dag 1:  
Lijst maken van het volledige assortiment in de praktijk. Een overzichtslijst met alle 
artikelen die in de praktijk aanwezig zijn.  
Cluster de lijst in de volgende onderdelen: 
• Medische benodigdheden 
• Medische instrumenten 
• Kantoorbenodigdheden 
• Formulieren 
• Folders 
 
 
 
Planning dag 1: 
De medewerkers worden ingedeeld in 4 teams en zijn verantwoordelijk voor één 
ruimte en gaan onder begeleiding aan de slag met ‘scheiden’ en ‘schikken’. 
De dagelijkse gang van zaken op de praktijk kan gewoon doorgaan.  
 

  1,5 uur 1,5 uur 1,5 uur 1,5 uur 

Team-Spreekkamer  X       

Team-Behandelkamer    X     

Team-Front- backoffice      X   

Team-Voorraadruimte/magazijn         X 
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Na dag 1: 

▪ Verder uitwerken van de plannen. 
▪ Het ‘scheiden’ in de assortimentslijst en een definitieve lijst maken van het 

assortiment. 
▪ ‘Schikken’: een lijst maken van welke producten er in welke ruimte ingedeeld 

moeten worden. 
▪ Bedenken wat de hoeveelheden voorraad moeten zijn in de verschillende 

ruimtes (dus hoeveel stuks van de producten moeten aanwezig zijn) 
▪ Plannen presenteren aan de rest van het team. 
▪ Spullen verzamelen voor dag 2 (zie benodigdheden bij dag 2).  

 
Dag 2: 
Praktische voorbereidingen treffen voor de 3e dag: foto’s maken, kanban kaarten, 
lamineren, etc.  
De basis van deze dag is hetzelfde als dag 1. Dus weer dezelfde 4 teams op 
allemaal een eigen tijdstip.  
De dagelijkse gang van zaken op de praktijk kan gewoon doorgaan. 
 

  1,5 uur 1,5 uur 1,5 uur 1,5 uur 

Team-Spreekkamer  X       

Team-Behandelkamer    X     

Team-Front- backoffice      X   

Team-Voorraadruimte/magazijn         X 

 
Benodigdheden:  

▪ computer / laptop 
▪ fototoestel 
▪ printer (het liefst kleurenprinter) 
▪ lamineerapparaat (GBC-Fusion 3000 L A3, Viking direct € 72,95 incl. btw.)  
▪ lamineervellen (PAVO-A4 75 micron-glanzend, office knallers € 7,49 excl. 

btw/100 stuks) 
▪ rode vellen papier 120 gram 
▪ labelwriter 
▪ scharen 
▪ evt. snijmachine 

 
 
 
Na dag 2: 

▪ Maken van alle benodigde foto’s (met evt. tekst) en deze lamineren. 
▪ Maken van benodigde kanban kaarten en deze lamineren. 
▪ Maken van benodigde naamplaatjes. 
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Dag 3 =  Total Clean Out 
8.00 – 17.00  
Op deze dag gaat iedereen aan de slag om de verschillende ruimtes op te ruimen en 
opnieuw in te delen volgens de gemaakte plannen.  
Hierbij zal de hele praktijk niet bereikbaar kunnen zijn voor patiënten. We hebben de 
hele dag nodig om de praktijk opnieuw in te richten.  
Alle kanban kaarten moeten klaar zijn en alle foto’s gelamineerd. 
  
Benodigdheden: 

▪ Dunne dubbelzijdige tape 
▪ Wasbenzine 
▪ Poetsspullen 
▪ Lade-verdelers 
▪ Dozen en vuilniszakken (veel!) 

 
 
Effecten meten van 5S: 
Voormeting en nametingen (3-6-9 maanden): 

▪ aantal verstoringen 
▪ ‘5 over 5 gevoel’ 
▪ verdorie momenten 

 
Plannen evalueren:   
Lean werken als vast agenda punt. Iedereen blijven betrekken bij de 
praktijkprocessen. Wat gaat goed, wat heeft nog extra aandacht nodig? Waar loop je 
tegen aan wat heeft nog bijsturing nodig?  
Eigenaarschap creëren 

 

 

3. Waardestroomanalyse: primair proces 
Bij een waardestroomanalyse wordt een knelpunt beschouwd als een suboptimaal 
verlopend proces. Dit proces wordt in de kleinste stappen ontleed en iedere stap 
wordt beoordeeld: wel of niet van waarde voor de patiënt. 
Tijdens dit proces komen al snel verspillingen naar boven, maar ook verbeter ideeën 
en men wordt zich bewust van ieders aandeel en consequenties van handelen in het 
gehele proces. 
 

3.1Knelpunt onderzoeken:  
Een procesanalyse maken van een knelpunt waar iedereen last van heeft: 

▪ drukte aan de telefoon 
▪ agendabeheer 
▪ (digitale) postverwerking 

Duur: dagdeel  (aantal deelnemers: 5 a 6 personen en betrokken manager).  
 

 
3.2 Oplossingen bedenken:  

Een nieuw, efficiënter proces wordt ontworpen door de deelnemers. Hierin worden 
zoveel mogelijk verspillingen geëlimineerd. 
Duur: dagdeel 
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3.3 Invoeringsplan maken:  

Invoeringsplan maken met dezelfde deelnemers. Hier zullen visuele hulpmiddelen 
gemaakt kunnen zoals EPL, taakanalyses en dergelijke. 
Duur: dagdeel   

 
 
3.4 Presentatie van het invoeringsplan: 

De betrokken medewerkers presenteren het nieuwe plan aan de rest van het team. 
Anderen mogen meedenken tijdens het tot stand komen van het plan en zullen 
steeds betrokken worden. Het is ‘niet meer mogelijk’ tijdens de presentatie zaken aan 
te passen indien collega’s het niet eens zijn met het plan. 
Duur: 1 uur tijdens een overleg door het verbeterteam. 

 
 

3.5 Invoeringsplan uitvoeren 
Het plan wordt uitgevoerd door de medewerkers. Indien nodig worden de 
taakanalyses en EPL geleerd aan de overige collega’s.  

 
 

     3.7 Effecten meten: 
Voor en nametingen van het aangepakte knelpunt. 

 
 

3.8  Plan evalueren:   
Na 3 maanden wordt het plan geëvalueerd door het team. Dit staat na 3 maanden 
standaard op de agenda van het overleg. Wat gaat er goed, wat heeft nog extra 
aandacht nodig? Waar loop je tegen aan wat nog bijsturing nodig heeft.  
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Investeringen: 
 

Wat  Wie Duur *Investering 

Workshop: Lean in de 
huisartsenpraktijk 

Alle medewerkers van 
de praktijk  

4 uur € 900,= 
Per trainer 

Werkplekmanagement 
(5S) 

Alle medewerkers 
verdeeld in een 
team/ruimtes 

3 dagen  € 1000/dag 

Waardestroom 
analyses maken van 
primair proces 

5 a 6 deelnemers (is 
afhankelijk van de 
grootte van het proces 

3 a 4 
dagdelen  

€ 900,= 
/dagdeel 

Lean coach 2 medewerkers per 
praktijk  

3 dagdelen € 
900,=/dagdeel 

*incl. 21% btw, materialen, excl. reiskosten (0,39/km), reistijd 0,50/km. Workshop minimaal 8 
en maximaal 14 deelnemers per trainer. Lean coach maximaal 10 deelnemers 
 
Accreditatie:  
Workshop Lean in de huisartsenpraktijk:  4 punten voor HA/DA  € 10,= pp 
Werkplekmanagement:    6 punten voor HA  € 10,= pp 
Waardestroom analyse:    12 punten voor HA  € 10,= pp 

Lean coach       9 punten voor HA/DA € 10,=pp 
 
De workshop en begeleiding wordt gedaan door medewerkers van Lean in de 1e Lijn, 
allen met een achtergrond in de zorg.  
 
Bijlage lean coach opleiding 
 
Arnhem, 13 mei 2022 
Margareth Heuveling 
Ulrich Schultz 
Selly van Roosmalen 
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Bijlage lean coach opleiding: 
 

Dagdeel 1: 

5S en voorraadbeheer 
De assistente en huisarts kan zelfstandig 5S implementeren in haar eigen 
praktijk en kan haar collega’s hierbij ondersteunen. Een manier van efficiënte 
voorraadbeheer kan ze zelfstandig invoeren in de praktijk en houdt hierbij 
rekening met mogelijkheden, beperkingen, beschikbaarheid en kosten. Het 
doel is om het misgrijpen en het overschrijden van de houdbaarheidsdata te 
minimaliseren.  

Dagdeel 2: 

EPL, visualiseren en standaardiseren 
De assistente en huisarts kan zelfstandig een-punts-lessen maken van de 
protocollen in de praktijk. Deze zijn overzichtelijk en universeel en zijn voor 
iedereen duidelijk. Het werk wordt goed overdraagbaar voor anderen.  

Dagdeel 3: 

 
Procesanalyse 
De assistente leert om goed inzicht te krijgen in hoe een proces in de praktijk in 
werkelijkheid verloopt, met als doel het proces zo aan te passen dat de 
verschillende stappen een grotere toegevoegde waarde gaan leveren en 
verspillingen te elimineren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


