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Samenvatting 

Het doel van dit proefschrift is het leveren van een bijdrage aan de kennisbasis 

van Lean werken (practice) en Lean leiderschap (leadership) in de 

gezondheidszorg. Daarnaast kan het als hulpmiddel dienen voor wie een overstap 

naar Lean binnen deze sector overweegt. Het proefschrift is als volgt opgebouwd: 

Inleiding (hoofdstuk 1), Oorspronkelijke onderzoeken (hoofdstuk 2-7) en Discussie 

(hoofdstuk 8). 

Inleiding (hoofdstuk 1)  

 Dit hoofdstuk beschrijft de oorsprong van Lean werken bij de Japanse 

autofabrikant Toyota en de recentere introductie van Lean werken in de 

gezondheidszorg. We presenteren een ‘routekaart’ voor een succesvolle Lean 

implementatie, die spanningsgebieden en knelpunten bij de invoering 

voorspelt bij toepassing binnen een ziekenhuisomgeving. Er worden hiaten in 

de literatuur over Lean in de zorg vastgesteld, zoals: hoe kan de 

doeltreffendheid van de Lean transformatie worden gemeten, wat bevordert 

de invoering van Lean gezondheidszorg, de behoefte aan onderzoeken die de 

complexe dynamiek van Lean transformatie bestuderen, welke factoren 

dragen bij aan het overbruggen van de ‘knowing-doing gap’ in de zorg, en een 

karakterisering van Lean leiderschap in relatie tot gevestigde 

leiderschapsmodellen. 

 Tegen deze achtergrond hebben we onze onderzoeksvragen ontwikkeld. Hoe 

kunnen organisaties binnen de gezondheidszorg profiteren van Lean werken? 

Hoe krijgen we beter inzicht in de complexe interacties en culturele gevolgen 

van Lean transformatie in de gezondheidszorg? Hoe kan Lean leiderschap 

helpen om organisatorische barrières uit de weg te ruimen en bijdragen aan 

een effectieve implementatie van Lean werken? Welke bevorderende en 

belemmerende factoren (facilitators and barriers) voor de implementatie van 

Lean gezondheidszorg kunnen er worden vastgesteld en hoe kunnen leiders 

hun kennis van bevorderende en belemmerende factoren gebruiken om het 

transformatieproces te laten slagen? Hoe kan Lean leiderschap worden 
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gedefinieerd en wat zijn de kenmerken van effectief Lean leiderschap in 

vergelijking met bestaande leiderschapsmodellen? En ten slotte welke 

hulpmiddelen zijn nuttig en wat kunnen we leren van casestudies over Lean 

implementatie in de gezondheidszorg? 

 De filosofie van Lean, Lean leiderschap en Lean hulpmiddelen worden 

besproken in de context van de ontwikkeling van een theoretisch kader, en er 

wordt een samenvatting gegeven van de zes oorspronkelijke onderzoeken die 

in de volgende hoofdstukken worden gepresenteerd. 

Oorspronkelijke onderzoeken (hoofdstuk 2-7) 

 In hoofdstuk 2 tot en met 7 presenteren we onze oorspronkelijke 

onderzoeken. In drie casestudies worden voorbeelden van de implementatie 

van Lean werken in de gezondheidszorg onderzocht. Drie andere studies 

richten zich op de complexe dynamiek van Lean transformatie, factoren die 

van invloed zijn op de implementatie van Lean in de gezondheidszorg en de 

karakteristieken van Lean leiderschap.  

 In hoofdstuk 2 worden een A3-rapportage en een visgraatanalyse besproken, 

die door een multidisciplinair team gebruikt werden om de deurbewegingen 

van de wasruimte van de operatieafdeling (operating department, OD) te 

beperken. In hoofdstuk 3 wordt het gebruik van Makigami naast een 

visgraatanalyse gepresenteerd, om de roosterfouten van OD-verpleeg-

kundigen te verminderen. Hoofdstuk 4 gaat in op Value Stream Mapping en 

toont aan dat dit de vertraging tussen diagnose en chirurgische behandeling 

verminderde voor patiënten met slokdarmkanker.  

 In hoofdstuk 5 wordt een methodiek op basis van een enquête gebruikt om 

vast te stellen welke factoren van invloed waren op het transformatieproces 

na implementatie van Lean werken in een operatiekamer. Hiertoe behoren de 

mate van transformationeel leiderschap, teamleiderschap en flexibiliteit van 

het personeel. In hoofdstuk 6 worden semigestructureerde diepte-interviews 

met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg geanalyseerd, die direct 

betrokken waren bij de Lean implementatie, om belemmerende en 

bevorderende factoren voor de implementatie van Lean gezondheidszorg in 
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ziekenhuizen vast te stellen. In Hoofdstuk 7 worden Lean leiderschapsgedrag 

en -kwaliteiten vastgesteld die belangrijk zijn, waaronder empowerment van 

werknemers, naar de gemba ('werkvloer') gaan en bescheidenheid van 

managers. 

Discussie (hoofdstuk 8) 

 Bij de discussie wordt eerst een samenvatting gegeven van de belangrijkste 

leerpunten uit de studies en hun relatie met de Transition-to-Lean-routekaart. 

Vervolgens worden belemmerende en bevorderende factoren voor een 

succesvolle Lean implementatie individueel onder de loep genomen en 

vergeleken met de bevindingen uit andere studies. Daarbij gaat het om 

training en onderwijs, ondersteuning (en betrokkenheid) van het senior 

management, naast het beschikbaar stellen van de benodigde middelen, 

communicatie van strategie en doel, weerstand tegen verandering, 

multidisciplinaire samenwerking en het overwinnen van functionele en 

professionele silo's. 

 Als praktisch hulpmiddel voor degene die Lean implementeert, worden 

spanningen geïdentificeerd: tijd voor training en onderwijs vs. andere 

verplichtingen, het belang van betrokkenheid van senior en 

middenmanagement, autonomie van één discipline vs. multidisciplinaire 

benadering, afdelingsautonomie (silo) vs. afdelingsoverschrijdend samen-

werken, stroomlijnen van incentives tussen diverse stakeholders, weerstand 

tegen verandering bij werknemers en acceptatie van managers door 

werknemers, wanneer deze naar de gemba gaan. 

 Een Lean leiderschapsstijl wordt nader gekarakteriseerd door een vergelijking 

met traditionele leiderschapsstijlen die eerder in dit proefschrift zijn 

behandeld. 

 Tot slot geven we een samenvatting van kritische succesfactoren voor de 

implementatie van Lean werken in de gezondheidszorg, samengesteld uit de 

gepresenteerde onderzoeken in combinatie met de literatuur. 


