Digitalisering van de brieven; voor of tegen?
SAMENVATTING
Door digitale brievenstroom zal snelheid van verwerking van brieven verbeteren, tevens
zal er papier worden bespaard, waardoor de kosten worden gedrukt en milieu wordt
gespaard.
Het opzetten en uitvoeren van het initiatief geeft training van organisatie en
samenwerking met supervisors en secretaresses.
Het initiatief wordt geborgd door te beginnen met een pilot, waarbij 3 neurologen
meewerken. Deze delen hun ervaringen met ervaringen van AIOS. Indien dit goed bevalt
kan het doorgevoerd worden en daarna opnieuw geëvalueerd na 3 maanden.
Vakgroep:

Neurologie

Probleemstelling:

In de huidige manier van werken merkten we dat verwerking van brieven
vaak traag verloopt, hierbij was het niet altijd goed zichtbaar waar tijd
verloren ging. Brieven moesten worden gemaakt in SAP door AIOS,
uitgeprint worden en in postvak van supervisor gelegd in Oxford gebouw,
aan andere kant van het ziekenhuis (8 minuten lopen). Daarna
controleerde supervisor de brieven (mits deze bij handen was op het
moment van tijd om te corrigeren) en als er aanpassingen nodig waren
noteerde hij deze op de brief en legde hem terug in het postvak van de
assistent. Deze voerde de gevraagd veranderingen door (wederom aan de
andere kant van het ziekenhuis) om ze daarna in het postvak van de
secretaresse te leggen in het Oxford gebouw. De secretaresse zorgt dan
voor de verzending van de brieven. Een van de secretaresses heeft daarbij
als taak om te controleren of brieven op controleren blijven staan en zorgt
maandelijks voor een lijst waarop de namen staan van de “verloren”
brieven.

Doel van het
initiatief:
Plan van aanpak:

Hoofddoel: Het efficiënter laten verlopen van de brieven stroom door dit te
digitaliseren.
-

Beoogde resultaten:

1.

2.
3.
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Nagaan hoe andere vakgroepen die reeds digitaal werken dit
aanpakken (dermatologie, neurochirurgie enz.) en bij SAP informeren
wat de mogelijkheden zijn.
Aan de hand van de verschillende mogelijkheden in overleg met de
betrokken neuroloog bepalen welke voor de neurologie het beste en
meest efficiëntste werkt.
Het aanleren van arts-assistenten en de drie betrokken neurologen
van de pilot hoe in het vervolg de brieven moeten worden aangeleverd
en teruggestuurd.
Het opstellen van een document en deze rondsturen zodat voor
iedereen altijd in te zien is hoe het werkt.
Startdatum en evaluatiedatum bepalen.
Na evaluatie beoordelen of pilot wordt doorgezet naar de gehele
vakgroep neurologie.
Beoordelen of digitaliseren van de brieven zorgt voor tijdsefficiëntie.
(aan de hand van de ervaringen van assistent en neuroloog, door het
gericht vragen om mondelinge feedback en het in vergaderingen te
bespreken)
Opsporen van kinderziektes bij het digitaliseren voor de brieven en
hiervoor een oplossing bedenken.
Milieuvriendelijk werken door minder papiergebruik.

Behaalde resultaten:

1.
2.
3.
4.

5.

Zowel arts-assistent als neuroloog benoemt het overgaan op een
digitale brievenstroom een vooruitgang.
Arts-assistent: Minder op en neer lopen, krijgt nog steeds gericht
feedback, nu ook meer gericht op inhoud en niet op spelling (wordt er
vaak al uitgehaald). De tijdswinst kan oplopen tot 15 minuten per week.
Neuroloog: Kan makkelijker brieven controleren zolang er maar
computer bij de hand is, werkt efficiënter, hoeft brief niet meer bij
secretaresse te leggen.
Kinderziekten zijn opgespoord, sommige brieven blijven zweven
vanwege het per ongeluk opslaan op de verkeerde manier. Echter geen
controle over. Hierdoor kunnen sommige brieven niet tijdig verstuurd
worden waardoor de huisarts minder op de hoogte is. Momenteel
wordt dit opgelost door de neuroloog hiervoor te laten controleren en
de arts-assistenten te instrueren op een andere manier op te slaan. Om
fouten hierin te voorkomen en het makkelijker te maken wordt nog
gekeken met ICT of er eventuele aanpassingen mogelijk zijn waardoor
de brief maar op één manier wordt opgeslagen.
Er wordt (vanuit assistenten) minder papier gebruikt.

Borging:

Met een aantal aanpassingen in het systeem zal het zeker goed mogelijk
zijn om over te gaan op een digitale brievenstroom. Dit geldt niet alleen
voor de neurologie maar zal zelfs ziekenhuis breed een goede stap kunnen
zijn. Daarbij wordt er bewuster met tijd en papier om gegaan. Hiervoor zal
er wel aandacht moeten zijn voor het blijven zweven van een aantal
brieven en zal er naast dat er dagelijks in het postvak wordt gekeken, ook
bij mensen in het systeem moet raken dat ze dagelijks in SAP kijken of ze
daar nog virtuele brieven hebben ontvangen om te beoordelen. Dit gebeurt
door wekelijks op de junior staf te bespreken hoe het gaat en indien nodig
individueel mensen te instrueren hoe het werkt.

Evaluatie:

Naar aanleiding van de eerste drie maanden van de pilot is er een evaluatie
geweest bij de 15 arts-assistenten en de 3 betrokken neurologen. Hieruit
blijft dat het digitaliseren van de brieven als een positieve stap wordt
ervaren en geven allen aan, aan deze werkwijze de voorkeur te geven ten
opzichte van de oude manier van werken. De betrokken neurologen
blijven in het vervolg digitaal de brieven verwerken. Op korte termijn
zullen ook de andere neurologen hierin worden geschoold en ook
overgaan op digitale brieven. Daarnaast zal er bij de kinderneurologie
dezelfde pilot worden gestart om te beoordelen of het ook aldaar kan
worden geïmplementeerd.

Rol AIOS:

-
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Nagaan hoe andere vakgroepen die reeds digitaal werken dit
aanpakken (dermatologie, neurochirurgie enz) en bij SAP
informeren wat de mogelijkheden zijn.
Aan de hand van de verschillende mogelijkheden in overleg met
de betrokken neuroloog bepalen welke voor de neurologie het
beste en meest efficiëntste werkt.
Het aanleren van arts-assistenten en de drie betrokken
neurologen van de pilot hoe in het vervolg de brieven moeten
worden aangeleverd en teruggestuurd.
Het opstellen van een document en deze rondsturen zodat voor
iedereen altijd in te zien is hoe het werkt.
Startdatum en evaluatiedatum bepalen
Na evaluatie beoordelen of pilot wordt doorgezet naar de gehele
vakgroep neurologie.

Begeleiding AIOS:

-

Hulp geboden toen AIOS vastliep bij het vinden van de juiste
mogelijkheid voor de vakgroep neurologie
Samen bepalen welke manier de handigste is.
Beoordelen document voor uitleg en aanpassen waar nodig.
Betrokken bij aanleren en evaluatie van het proces.
In maatschap bespreken hoe pilot is bevallen en advies geven ten
aanzien van het wel of niet doorvoeren van de digitalisering.

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de OOR ZON website openbaar gemaakt wordt.
BIJLAGEN

Werkwijze digitale brievenstroom Neurologie
1. De assistent maakt een start met de brieven in IB, dit gebeurt automatisch. Let hierbij op dat de
brief op de Doc.org.eenh. SNEU wordt getypt! Tevens dienen zij het kopje verantwoordelijk
medewerker te veranderen in de naam van de supervisor. Na controle door de assistent
(spelfouten gecontroleerd, medicatie klopt etc.) de status van de brief omzetten in WA (in plaats
van CO zoals we gewend zijn).
2.

Het staflid roept vervolgens zelf de brieven op en als deze nagekeken zijn in status om te zetten in
CO. Bij inhoudelijke correcties zet het staflid de brief terug in IB en verwerkt de opmerkingen in
de brief, dik gedrukt. (eventueel kan de brief worden geprint en in postvak assistent worden
gelegd, dit heeft niet de voorkeur. Ook als deze weg wordt gevolgd dienen de wijzigingen door de
assistent digitaal te worden verwerkt). Na correctie zet de assistent de brief weer op WA, na
definitief akkoord zet het staflid de brief op CO.

3.

De secretaresse roept de brieven op en zorgt voor de correcte verzending hiervan.

De dermatologie en psychiatrie hanteren deze werkwijze ook. Dit werkt op deze afdelingen goed, alleen
vraagt dit enige discipline in de Nederlandse taal en lay-out.
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