Afmeldingen door patiënten <48 uur voor de geplande afspraak
SAMENVATTING
1) Relevantie project

Wanneer patiënten zich <48 uur voor de geplande afspraak afmelden is er geen ruimte om een andere
patiënt in te plannen en vinden er geen verrichtingen plaats waardoor de afdeling geen kosten kan
declareren voor de gewerkte uren van de counselor.

2) Competentie-ontwikkeling
- Er zal worden samengewerkt met werknemers met verschillende taken binnen de afdeling
- Aan alle betrokkenen zal feedback en bijsturing worden gevraagd.
- Het betreft een project wat resultaten zal opleveren verworven over een langere periode; een goede
tijdsindeling is hierbij essentieel.
- Evaluatie van bovenstaande vindt plaats door supervisie op verschillende momenten. Ook vindt er
terugkoppeling plaats naar de gehele afdeling Klinische Genetica

3) Waarborging project

- De uitvoering van dit project berust op taken die al behoren tot het takenpakket van de betrokkenen
- Terugkoppeling vindt plaats naar degenen met de verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren

Vakgroep:

Klinische Genetica

Probleemstelling:

Patiënten die naar de polikliniek Klinische Genetica komen worden ruim
tevoren ingepland. Voor het poli-contact vindt vaak een uitvoerige
voorbereiding plaats. Wanneer patiënten zich minder dan 48 uur voor een
geplande afspraak afmelden, is er geen ruimte meer om een andere patiënt
op de vrij gekomen plek in te plannen. In deze tijd kunnen er dus geen
verrichtingen worden gedaan door de counselors. De afdeling ontvangt voor
deze gewerkte uren geen geld

Doel van het
initiatief:

Het in kaart brengen van de redenen waarom patiënten zich <48 uur voor
een afspraak afmelden geeft wellicht een ingang voor het bedenken van
interventies om te voorkomen dat zich dit voordoet.

Plan van aanpak:

Een eerste stap in dit traject was een analyse van de registratie en een
kostenanalyse over het afmelden van afspraken <48 uur voor een geplande
afspraak.
Daarna zijn verbeterpunten in de registratie aangebracht en werd er
beoordeeld of deze manier van registreren de data beter in kaart zou
brengen.
Een vervolgstap is na een nieuwe analyse met voldoende data met een
gepaste interventie komen om het aantal patiënten dat zich afmeldt te
verminderen. Na toepassing van de interventie zal opnieuw moeten worden
geanalyseerd.

Beoogde resultaten:

Ten eerste willen we dus een beeld krijgen van de redenen waarom patiënten
zich afmelden.
Daarna moeten we evalueren welke reden ingang biedt voor een interventie,
hierin meegenomen welke reden frequent voorkomt en het verhelpen het
meest kosten-effectief is.
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Behaalde resultaten:

De analyse van de registratie van patiënten die zich afmeldden tussen
november 2015 en juli 2016 liet zien dat de meeste patiënten de afspraak
hebben verzet in plaats van hebben geannuleerd en dat er veelvuldig de
reden voor het annuleren van de afspraak ontbrak (40%).
Daarnaast liet een kostenanalyse zien dat het voorkomen van het annuleren
van een afspraak het meeste kosten effectief zou zijn. (in vergelijking met het
voorkomen van het verzetten van een afspraak)
Ook werd opgemerkt dat er niet volledig werd geregistreerd met tijdsgebrek
als aangegeven reden door de secretaresses op de poli.
Een nieuwe manier van registreren werd voorgesteld. Deze werd
geïmplementeerd tussen september en december. Een nieuwe analyse liet
zien dat de reden van annuleren van minder patiënten onbekend was (20%).
Ook werd deze methode als beter werkzaam ervaren door de polisecretaresses.

Evaluatie:

De nieuwe methode om patiënten die zich <48 uur voor een afspraak
afmelden te registreren levert een kwalitatief betere registratie op. Er zal
een nieuwe analyse plaats moeten vinden om te beoordelen welke reden voor
het afzeggen van een afspraak voldoende ingang biedt om een interventie
voor toe te passen.

Borging:

De nieuwe methode van registreren zal blijvend worden gebruikt door de
poli-secretaresses.
De resultaten van dit onderzoek zullen worden teruggekoppeld ter
bevordering van de motivatie van de secretaresses om het registreren door te
zetten.
Ik zal zelf doorgaan met dit onderwerp in mijn doelmatigheidsproject voor
het tweede opleidingsjaar zodat de registratie gebruikt wordt in een nieuwe
analyse welke hopelijk ingang biedt voor een interventie.

Generaliseerbaarheid
resultaten:

Indien andere afdelingen ook bijhouden welke patiënten zich <48 uur voor
een afspraak afmelden, dan is het zeker aan te raden ons formulier te
gebruiken. Wel moeten de redenen voor het annuleren dan op de afdeling
gespecificeerd worden, aangezien wij er enkele redenen bij hebben staan
welke specifiek voor onze afdeling gelden.
Ook schat ik in dat voor ons het probleem verder gaande gevolgen heeft dan
voor andere afdelingen aangezien onze voorbereidingstijd per patiënt langer
is en er meer tijd per patiënt staat ingepland dan over het algemeen het
geval is bij andere specialismen.

Rol AIOS:

Leereffect project:

Begeleiding AIOS:

-

Analyse registratie tot juli 2016
Opzet nieuwe manier registreren
Analyse nieuwe methode registratie

Een lange termijn project plannen en uitvoeren.

-

De in kaart gebrachte data mede beoordelen.
Zorgen dat de juiste personen betrokken zijn.

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
BIJLAGEN
- Uitgebreid verslag doelmatigheidsproject
- Bijlage 1: nieuwe manier registreren afmelden patiënten
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