
Hoe wiskunde de zorg beter maakt
Erica D'Acunto, Senior Data Scientist

Bart Veltman, Partner, medeoprichter Rhythm



Kan wiskunde een hulpmiddel zijn voor de zorg?

a) Ja, voor zorgprofessionals (medisch specialisten, AIOS, verpleegkundigen,..)

b) Ja, voor bedrijfsvoering (managers, planners, secretariaat,…)

c) Ja, voor beiden

d) Nee, toepasbaarheid is nihil

e) Weet niet

Wat denkt u…?
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Introductie

 Cardiovasculair Risicomanagement
 Wiskunde voor klinische besluitvorming

 Optimaliseren beschikbaarheid van Klinische 
Fysiotherapie
 Wiskunde voor zorg logistieke besluitvorming

 Hoe wiskunde de zorg beter maakt
 5 tips voor succesvolle Data Driven Healthcare

Agenda
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Cardiovasculair 
risicomanagement



De uitdaging
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PIJLERS 
CARDIOVASCULAIR 

RISICO MANAGEMENT

Meten van de factoren

Opmerken

Behandelen

Vervolgen

PROBLEMEN

Verschillende 
aandoeningen

Welk behandeldoel?

Ziekte-specifieke 
richtlijnen spreken 
elkaar soms tegen

EXTRA UITDAGING

Slechts 40-60% van de 
patiënten haalt zijn of 

haar behandeldoel 
voor de risicofactoren



EDEN volgens UMC Utrecht
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DOEL
Verbeteren van het cardiovasculair risico management met behulp 

van computerised decision support systems

VISUALISATIE 
RISICOPROFIEL

VISUALISATIE 
VAN EFFECTEN 

VISUALISATIE 
RISICOSCORE 

FACILITEREN CARDIOLOGEN EN 
ANDERE MEDISCHE SPECIALISTEN 
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EDEN De oplossing
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EDEN De oplossing

08-11-20188 Hoe wiskunde de zorg beter maakt



EDEN De oplossing
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EDEN De waarde van data-analyse
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1. Leer van data om voor een patiënt de impact van behandelplan en gedrag te voorspellen

2. Cardiovasculair risicomanagement op maat, ook vanuit andere (niet cardiologische) specialismen
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3. Specialist en patiënt besluiten samen; stimulans voor patiënt eigen gedrag aan te passen



1. Direct inzicht in risico’s

Enkele belangrijke risicofactoren

 Geslacht

 Leeftijd

 Roken

 Te hoge bloeddruk

 Te hoog cholesterol

 Suikerziekte 

Resultaten van het voorspellingsmodel komen direct
beschikbaar in het EPD ter ondersteuning van de specialist. 
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Cardiovasculair voorspellingsmodel
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2. Consequent de hoogste kwaliteit 

Het dashboard past de actuele zorgkennis systematisch en op maat toe. Het ondersteunt cardiologen en 
niet-cardiologische specialisten (waarvoor cardiovasculair risicomanagement niet het primaire 
aandachtspunt is). 

Dit draagt bij aan het leveren van zorg van de hoogste kwaliteit.
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Gepersonaliseerde zorg, onafhankelijk van specialisme
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3. Patiënt in regie zetten van eigen gedrag

DUIDELIJKHEID OVER IMPACT 
VAN BEHANDELPLAN

BEWUSTZIJN BIJ DE PATIËNT 
OVER EIGEN GEDRAG

GROTERE KANS OP SUCCES 
VAN BEHANDELING

Samen besluiten: maximaliseren van risicoverkleinend gedrag
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Klinische fysiotherapie
Wiskunde voor het organiseren van de levering 

van zorg (zorglogistieke besluitvorming)



Klinische Fysiotherapie
Zorg na orthopedische chirurgie
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Klinische 
fysio-

therapie
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Sterk wisselend aantal gevraagde fysiotherapie-sessies
Geprotocolleerde zorg met (opgeteld) sterke variabiliteit in volume per dag
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Beleving vanuit ziekenhuis:

“De vraag naar klinische fysiotherapie is totaal onvoorspelbaar: 

elke dag zijn er last-minute wijzigingen bij de OK”

Veel “hollen of stilstaan”

Onvolledige behandeling van patiënt

Improductieve uren
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Herkent u ‘onvoorspelbaar’….“hollen of stilstaan”?

a) Ja, komt vaak en herhaaldelijk op dezelfde plekken voor

b) Ja, komt regelmatig voor

c) Ja, is incidenteel te zien

d) Nee, komt in onze instelling niet voor

Wat denkt u…?
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Oplossingsmethodiek: causale voorspelling

Verschillende typen (OK-) dagen/sessies

Op basis van type is impact voorspelbaar te maken

Benodigde data om parameters te bepalen:

 Gerealiseerde (OK-) dagen/sessies

 Gerealiseerde impact op opvolgende activiteiten

Gevolg: voor een nieuwe, toekomstige verdeling van (OK-) capaciteit is 
impact op daaropvolgende activiteiten en dagen/weken te voorspellen

 Eerste toepassing: OK > bedbezetting en verpleging

Downstream impact voorspelbaar maken
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Oplossingsmethodiek: causale voorspelling
Eerste ideeën uit onderzoeksproject met Universiteit Twente
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UNIVERSITEIT TWENTE.

Vanberkel P.T., Boucherie R.J., Hans E.W., 
Hurink J.L., van Lent W.A.M., van Harten W.H., 
An exact approach for relating recovering surgical 
patient workload to the master surgical schedule, 
Journal of the Operational Research Society

N. Kortbeek, A. Braaksma, et al. (2015). 
Flexible nurse staffing based on hourly bed 
census predictions. International Journal of 
Production Economics, 161:167-180.



Klinische fysiotherapie
Methodiek van (causale) voorspelling en vraaggestuurde personeelsinzet

Oplossingsmethodiek: 
causale voorspelling

Inzetbehoefte 
fystiotherapie

Participerend 
roosteren

Klinische 
patienten

Behandel-
protocollen

Code Description dag 0 dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5

ORT13W025 Fusie thor dors; geen decom geen Kyfose 4+ni (USS) 2 2 2 2 1

ORT13W028 Fusie thor dors; geen decmp met Kyfose 4+ n (USS) 2 2 2 2 1

Voorspel variabiliteit en anticipeer wanneer je nog flexibel bent

Causale voorspelling
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basis data

		Code		Description		dag 0		dag 1		dag 2		dag 3		dag 4		dag 5								OK1		OK2		OK3		OK4		OK5		OK6

		ORT13W025		Fusie thor dors; geen decom geen Kyfose 4+ni (USS)				2		2		2		2		1				maandag		11/10/14		Okk				Oks		Oks		Okv		Okb

		ORT13W028		Fusie thor dors; geen decmp met Kyfose 4+ n (USS)				2		2		2		2		1				dinsdag		11/11/14		Okv		Okh		Oks		Oks		Okh		Okk

																				woensdag		11/12/14		Okh		Okb		Okh		Okk		Okv		Okv

																				donderdag		11/13/14		Okh		Okh		Okh		Okk		Okk		Okk

																				vrijdag		11/14/14		Okh		Okb		Okk		Okb		Okv		Okk
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samenvatten ok-blok

		PatientNr		Operatiedatum		BehandelCode		OKKAMER		dag 0		dag 1		dag 2		dag 3		dag 4		dag 5		dag 6		dag 7		dag 8		dag 9		dag 10		dag 11		dag 12

		3305791		1/2/14		ORT17H040		1		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3235459		1/2/14		ORT17H041		1		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3317552		1/2/14		ORT18K025		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1523244		1/2/14		ORT18K006		1		0		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		Datum		Oknummer		Oktype		dag 0		dag 1		dag 2		dag 3		dag 4		dag 5		dag 6		dag 7		dag 8		dag 9		dag 10		dag 11		dag 12

		1/2/14		1		Okh		0		6		6		3		3		1		1		1		1		1		1		1		0

																																				5.5

																																				5

																																				4.5

																																				4





Okh verdeling

		Okh		dag 0		dag 1		dag 2		dag 3		dag 4		dag 5		dag 6		dag 7		dag 8		dag 9		dag 10		dag 11		dag 12

		0		40%		8%		9%		10%		18%		47%		49%		50%		51%		51%		65%		99%		99%

		1		25%		1%		0%		17%		24%		37%		36%		35%		36%		37%		31%		1%		1%

		2		18%		11%		12%		19%		27%		14%		13%		13%		11%		10%		4%		0%		0%

		3		10%		1%		2%		33%		24%		2%		2%		2%		2%		2%		0%		0%		0%

		4		5%		16%		22%		16%		7%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		5		2%		4%		4%		4%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		6		0%		30%		31%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		7		0%		8%		3%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		8		0%		20%		15%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		9		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		10		0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		11		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		12		0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%







kans # zit per dag

				1/2/14		1/2/14						1/3/14		1/3/14				1/3/14

		# zittingen		kans		kans				# zittingen		kans		kans				# zittingen		kans

		0		0.0%		0%				0		0		0				30		0.7%

		1		0.1%		0%				1		0.0%		0%				31		1.0%

		2		0.6%		1%				2		0.0%		0%				32		1.3%

		3		1.6%		2%				3		0.0%		0%				33		1.7%

		4		3.6%		6%				4		0.0%		0%				34		2.2%

		5		6.3%		12%				5		0.0%		0%				35		2.7%

		6		9.2%		21%				6		0.0%		0%				36		3.3%

		7		11.6%		33%				7		0.0%		0%				37		4.0%

		8		12.7%		46%				8		0.0%		0%				38		4.6%

		9		12.6%		58%				9		0.0%		0%				39		5.2%

		10		11.4%		70%				10		0.0%		0%				40		5.7%

		11		9.4%		79%				11		0.0%		0%				41		6.1%

		12		7.3%		86%				12		0.0%		0%				42		6.4%

		13		5.2%		92%				13		0.0%		0%				43		6.5%

		14		3.5%		95%				14		0.0%		0%				44		6.4%

		15		2.2%		97%				15		0.0%		0%				45		6.2%

		16		1.3%		99%				16		0.0%		0%				46		5.8%

		17		0.7%		99%				17		0.0%		0%				47		5.3%

		18		0.4%		100%				18		0.0%		0%				48		4.7%

		19		0.2%		100%				19		0.0%		0%				49		4.1%

		20		0.1%		100%				20		0.0%		0%				50		3.4%

		21		0.0%		100%				21		0.0%		0%				51		2.8%

		22		0.0%		100%				22		0.1%		0%				52		2.3%

		23		0.0%		100%				23		0.1%		0%				53		1.8%

		24		0.0%		100%				24		0.2%		0%				54		1.3%

		25		0.0%		100%				25		0.3%		0%				55		1.0%

		26		0.0%		100%				26		0.4%		0%				56		0.7%

		27		0.0%		100%				27		0.6%		0%				57		0.5%

		28		0.0%		100%				28		1.0%		0%				58		0.3%

										29		1.5%		1%

										30		2.2%		1%

										31		3.2%		1%

										32		4.5%		1%

										33		6.2%		2%

										34		8.4%		2%

										35		11.2%		3%

										36		14.5%		3%

										37		18.4%		4%

										38		23.0%		5%

										39		28.2%		5%

										40		33.8%		6%

										41		39.9%		6%

										42		46.3%		6%

										43		52.8%		6%

										44		59.2%		6%

										45		65.3%		6%

										46		71.1%		6%

										47		76.4%		5%

										48		81.2%		5%

										49		85.2%		4%

										50		88.7%		3%

										51		91.5%		3%

										52		93.8%		2%

										53		95.5%		2%

										54		96.9%		1%

										55		97.8%		1%

										56		98.6%		1%

										57		99.0%		0%

										58		99.4%		0%

										59		99.6%		0%

										60		99.8%		0%

										61		99.9%		0%

										62		99.9%		0%

										63		100.0%		0%

										64		100.0%		0%

										65		100.0%		0%























































































































































































































































































































































































































































































convolutions

		Okh		dag 0				Okk		dag 0				Okh+Okk		dag 0

		0		40%				0		5%				0		2%

		1		25%				1		17%				1		7%

		2		18%				2		26%				2		15%

		3		10%				3		31%				3		21%

		4		5%				4		18%				4		20%

		5		2%				5		2%				5		15%

		6		0%				6		0%				6		10%

														7		6%

														8		3%

														9		1%

														10		0%











zittingen per dag

		Woensdag		10/8/14				Donderdag		10/9/14

		Patiëntnr.		# zittingen				Patiënt		# zittingen

		169463		1				3202127		1

		3202127		1				7448294		1

		7448294		1				7217847		1

		7217847		1				2252260		1

		2252260		1				3341801		1

		3341801		1				3410587		1

		3410587		1				3421570		1

		3421570		1				3034712		1

		3034712		1				3248992		1

		3248992		1				3346277		1

		3346277		1				3194329		1

		3194329		1				7378476		1

		7378476		1				1645536		2

		2178060		1				2178060		2

		2304813		1				2258331		2

		2710994		1				2304813		1

		3167631		1				725072		1

		3261786		1				841110		2

		3341828		1				975192		2

		3349454		1				2710994		2

		3392031		1				3167631		1

		3437418		1				3243028		2

		3446018		1				3181847		2

		3452158		1				3261786		1

		24 patienten		24 zittingen				3323080		2

								3341828		2

								3392031		2

								3411346		2

								3434702		2

								3437337		2

								3437418		1

								3446018		2

								3452158		2

								3609421		1

								657670		1

								1138235		1

								1465228		1

								2235366		1

								2351382		1

								3002209		1

								3090973		1

								3317099		1

								3389030		2

								3399966		1

								3410978		1

								3435180		1

								7265244		1

								47 patienten		64 zittingen







Betere zorg met een prettiger werkproces

“We zien nu in dat flexibel roosteren meer voordelen dan nadelen biedt”

“Ik werk nu liever in het weekend dan op weekdagen”

Door het voorspellen van werklast 2 – 3 maanden vooruit
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KPI Toename

Patiënt Adherentie aan protocol >10%

Professional Aantal dagen zonder “hollen of stilstaan” >100%

Organisatie Productiviteit >12%



08-11-201822 Hoe wiskunde de zorg beter maakt

Hoe wiskunde de zorg beter maakt
5 tips voor succesvolle Data Driven Healthcare



Data-analytics succesvol 
toepassen in de zorg 
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5
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32

1Probleemdefinitie 
als uitgangspunt

Neem de gewenste situatie 
als leidend principe

Lever waarde aan de 
zorgverlener/-specialist

Haal kortcyclisch
feedback op

Betrek alle 
belanghebbenden



Welke tip spreekt u het meest aan?

1. Probleemdefinitie als uitgangspunt

2. Neem de gewenste situatie als leidend principe 

3. Lever waarde aan de zorgverlener/-specialist

4. Haal kortcyclisch feedback op

5. Betrek alle belanghebbenden

6. Ik heb geen voorkeur

Wat denkt u…?

08-11-2018 Hoe wiskunde de zorg beter maakt24



08-11-201825 Hoe wiskunde de zorg beter maakt

Dank u!
Erica D'Acunto
Senior Data Scientist
Erica.Dacunto@ortec.com
+31 (0) 613131806

Bart Veltman
Partner, co-founder Rhythm
bart.veltman@ortec.com, bart.veltman@rhythm.nl
+31 (0) 621838583

Tim van Luxemburg
Data Analytics Consultant 
tim.vanluxemburg@ortec.com
+31 (0) 620036969

Bijdrage:

Rob Vromans
Operations Management in Healthcare expert
Rob.Vromans@rhythm.nl
+31 (0) 611596760
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