
Wat is LEAN? 
 

LEAN is een filosofie afkomstig van het Japanse  

autobedrijf Toyota. Het is een systematische aanpak 

om de praktijkprocessen continu te verbeteren en 

productie, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid 

naar een steeds hoger niveau te tillen. 

Deze manier van werken wordt nu ook in de zorg  

toegepast. 

 

Wat betekent dit voor u?  

De kern van LEAN is dat u alleen energie stopt in de 

activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt. 

Al het overige is ballast! 
 

Dus LEAN:  

 is een andere manier van werken; 

 is meer dan een verzameling tools; 

 geeft betere communicatie en uniformiteit; 

 zorgt dat u niet harder maar slimmer werkt; 

 zorgt dat er meer aandacht mogelijk is voor uw  

           core business; 

 werkt kostenbesparend door optimaal  

            voorraadbeheer; 

 zorgt voor 10 minuten quality time in de 

spreekkamer; 

 geeft een professionele uitstraling; 

 geeft meer werkplezier. 

Het begin 
 

Werkplekmanagement is de eerste stap van LEAN  

Werken door gebruik van de volgende stappen: 

 Starten met 5S/scheiden/visueel management; 

 Knelpunten inventariseren: top 3; 

 Verspillingen in kaart brengen; 

 Processen in kaart brengen; 

 Opleiden/inschakelen van medewerkers die 

LEAN coach worden; 

 LEAN team samenstellen eventueel met LEAN 

manager DOKh/ZONH ter verdere begeleiding. 

 

Wat houdt de stap 5S in?  

 Scheiden  

 Schikken 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoonmaken 

 Standaardiseren 

 

 

 

 

 

 

 

 Stand houden/Borging 
 

Bron Foto´s: LEAN in de Huisartsenpraktijk, Ulrich Schultz, Margareth  

Heuveling en Maud van Vlerken 

 

 

 

 

Waarom LEAN werken in de praktijk? 
 

In de praktijk kan LEAN werken een oplossing zijn voor 

de knelpunten die u ervaart in de praktijkvoering.  

Bijvoorbeeld het voorraadbeheer en/of onvoldoende 

werkafspraken.  

 

De consulente Arja Littink-Blom, LEAN manager, kan 

samen met u knelpunten inventariseren. Zij is ook  

bekend met de verschillende keurmerkinstanties zoals 

NPA en DEKRA. Daardoor heeft zij al ruim 10 jaar  

ervaring bij DOKh in begeleiding van huisartspraktij-

ken in verbetertrajecten.  

De LEAN managers van ZONH zijn ervaren in het  

vertalen van uw ambities naar de dagelijkse werkprak-

tijk door middel van de dienst praktijkoptimalisatie. 

 

In het proces van praktijkaccreditering is LEAN ook 

goed toepasbaar. LEAN kan een opstapje zijn om te 

starten met het behalen van een keurmerk, ook kan 

het tijdens het traject een belangrijke aanvulling zijn 

in uw praktijkvoering. 

 

Wie kan u helpen met LEAN werken? 
 

DOKh werkt met meerdere instanties samen om in 

Noord-Holland LEAN werken te introduceren.  

 DOKh organiseert samen met Margareth     

Heuveling consultancy meerdere keren per jaar 

een introductie workshop: LEAN in de           

huisartsenpraktijk. In deze workshop maakt u 

kennis met de basisprincipes van LEAN. 

 Begeleiding in de praktijk door een LEAN       

manager van DOKh of ZONH. 



 

Contact: 
 

 

 
 

       Arja Littink-Blom 

       M: 06 10 37 09 17 

       LEAN Manager/ Relatiebeheer 

       ALittink@dokh.nl 

 

 

 

 

 

       Nathalie de Goede  

       M: 06 22 26 51 93 

       LEAN Manager  

       n.degoede@zonh.nl 

  

 

       Yvonne van der Jagt- 

       Van Doorn 

       M: 06 21 42 59 57 

            LEAN Manager 

       y.vanderjagtvandoorn@zonh.nl  

 

 

 

 

 

         Drs. M.C.T.A Heuveling 

         M: 06 37 19 34 14 

         Margareth.Heuveling@kpnmail.nl 

   

Ervaringen 
 

De workshop LEAN in de huisartsenpraktijk is 

beoordeeld  met gemiddeld een 8. 

Enkele opmerkingen uit de evaluaties: 

 Duidelijke uitleg; 

 Meteen praktisch bezig; 

 Inspirerend; 

 Nu duidelijk wat LEAN inhoudt; 

 Praktijkgericht; 

 Interactief. 

Men krijgt een duidelijk beeld hoe er gewerkt  zou 

kunnen worden met LEAN. 

 

“Wij zijn nog steeds erg enthousiast! 

En de workshop LEAN in de huisartsenpraktijk was 

zeer leuk. Mooi om te zien hoe de samenwerking in 

korte tijd verandert. Echte teambuilding. Het LEAN 

werken is een oplossing voor ons, omdat we hopen 

daardoor meer structuur in de praktijk te krijgen. 

Daardoor zal het dan allemaal veel overzichtelijker, 

netter, sneller en prettiger werken zijn.” 

Huisartsen Warmenhuizen 

 

“Wij zijn begonnen met LEAN omdat we met veel 

parttimers in de praktijk werken. Wij willen de vaak 

voorkomende handelingen zo stroomlijnen dat ze niet 

meer persoonsafhankelijk zijn. De handelingen waor-

den zo goed omschreven en in beeld gebracht, dat 

onze buurman/tante/achteroom het, bij wijze van 

spreken, morgen ook kan komen doen!” 

Praktijk De Rode Meeuw, Enkhuizen 
 
 

LEAN 


