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Wat ga ik vertellen?

• Project aanleiding,
• Opzet van project,
• Centraal en decentraal,
• Ontwikkelingen en daadwerkelijk proces,
• Do’s en dont’s,
• Toekomst en wensen.



Poli-optimalisatie 2015

• Project was onderdeel van groter geheel aan besparende 
maatregelen oa:
– Verbeteren gebruik zorgportaal,
– Uniformeren werkprocessen,
– Benutting poliruimte,
– Doorvoeren Integrale Capaciteit Management,
– Gebruik registratie-aanmeldzuilen.



Operational excellence op de 
polikliniek?

• Het Antonius wil excelleren in de dienstverlening naar haar patiënten. Goed-op 
tijd-voor een goede prijs

• Maar wat is dat dan?
– Korte toegangstijden tot de polikliniek,
– Geen wachttijden in de wachtkamer,
– Goed voorbereide verpleegkundige of specialist,
– Goed voorbereide patiënt,
– Patiënt weet wat, wanneer gebeurt,
– …………



Project registratie-aanmeldzuilen

Doelen: 
• Ontlasten van de poliklinieken, door de patiënt zelf mutaties 

te laten doen,
• Uniformeren registratie- en aanmeldproces,
• Meer privacy aan de balie creëren,
• Efficiëntere bedrijfsvoering,



Werkgroepen



Voorbereidingen

• Inrichting aan de hand van uniform aanmeldproces
• Testochtend bewegwijzering met patiënten en cliëntenraad
• Grote testdag met alle (frontoffice) polimedewerkers 

– Aan de hand van eigen scenario’s
– In de rol van patiënt en medewerker
– Op de testomgeving met alle hardware en koppelingen

• Zeer waardevolle informatie
• Goede training op het proces
• Start communicatieplan



Communicatie middelen



Centraal registreren 



Zelfservice 

• Gegevens opvragen via identiteitsbewijs,
• Muteren gegevens,
• Pasfoto toevoegen aan EPD,
• Besmettingsrisico uitvragen bij alle patiënten,
• Informeren over eventuele wachttijd,



Decentraal melden



Zelfservice 

• Snelle manier van aanmelden,
• Korte melding om plaats te nemen in wachtkamer,



Recent doorgevoerde 
ontwikkelingen

Samen met Chipsoft en zorgportaalteam proces geoptimaliseerd 
en doorontwikkeld.
• Pré inchecken thuis,
• Foto van identiteitsbewijs in HiX,
• ID-kaart-rijbewijs direct invoeren,



Uiteindelijke proces



Ervaringen

• Positieve en negatieve geluiden,
– Onpersoonlijk,
– Weer een bezuiniging,
– Mooi en duidelijk systeem,
– Minder druk aan de balie,
– “vaste” patiënten lopen zuilen voorbij,
– Geen zuil bij de achteringang,
– Wachttijd wordt getoond.



Ervaringen (2)
• Omwegen in het aanmeldproces komen aan het licht,
• Agenda voering en inrichting centraal beheren,
• Communicatie van essentieel belang,
• Privacy wordt wisselend ervaren,
• Gemiddeld 1000 patiënten per dag aan de zuil,
• Vrijwilligers hebben veel begeleiding nodig.



Ervaringen (3)
• Usability centraal en decentraal lastig proces,
• Kritisch bedrijfsproces,
• Borging erg belangrijk,
• Veranderproces.



En is onze poli nu 
operationeel excellence?

• We zijn een groot deel op weg,
• Processen zijn uniform,
• Betere informatie voorziening richting patiënten,
• Diverse overstijgende processen beter in kaart,
• Wel meer dan een jaar nodig om het in de haarvaten van de 

organisatie te krijgen,
• ………..



Toekomst

• Klant tevredenheid via de zuil en zorgportaal,
• Sturen op data met managementinformatie,
• Wachttijden op narrowcasting,
• Thuis “ticket” printen,
• Andere toepassingen?



Bedankt voor jullie aandacht.

• Wybren de Graaf: wdgraaf@antonius-sneek.nl

• https://nl.linkedin.com/in/wybrend

mailto:wdgraaf@antonius-sneek.nl
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