Format doelmatigheidsinitiatieven
Poli Gynaecologie: Poli op naam.

SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?)
Het doelmatigheidsproject zal ervoor zorgen dat de AIOS Gynaecologie beter in staat zullen
zijn om hun eigen patiënten terug te zien. Dit resulteert in betere continuïteit van de zorg.
Daarnaast is de verwachting dat er minder fouten in de planning gemaakt zullen worden.
Tevens zal het voor de assisterende poli dames minder tijd kosten om logistieke zaken te
regelen nadat de patiënte bij de dokter is geweest. Bijvoorbeeld aangezien op dit moment
alle uitgeprinte stickers opnieuw op naam van de AIOS gezet moeten worden.
2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie,
samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de
werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het
doelmatigheidsproject?
Om deze pilot tot een goed einde te brengen zal er onderling overleg, samenwerking en
communicatie moeten plaatsvinden tussen de AIOS en de poli assistenten. De begeleiding
van het project valt onder Lean supervisor Lou steens en Gynaecoloog dr. van Hanegem.
3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen
de instelling?
Wij zullen een enquête sturen naar alle AIOS om de pilot te evalueren. Daarnaast zal in de
poli vergaderingen (Gynaecoloog, AIOS, poli assistenten en poli management) de pilot na 3
maanden geëvalueerd worden.

Vakgroep:

Gynaecologie en Obstetrie

Probleemstelling:

De gynaecologie poli voor AIOS was tot 02-2017 ingedeeld op AIOS
1 en AIOS 2 en niet op naam van de assistenten.
Gevolg:
 Patiënten bij verkeerde arts (zeer regelmatig, meerdere
keren per dag)
 Veel afspraken achteraf om moeten zetten (meerdere keren
per dag)
 Na poli bezoek alle stickers op lab en PA formulier
omstickeren (elke patiënte, 10x per AIOS spreekuur).
 Veel werk voor poli dames om rooster assistenten door te
spitten. (nagenoeg elke poliafspraak)
 Patiënten krijgen een brief waar geen naam van de dokter
op staat. (elke patiënte)
Drempel:
 Extra werk voor poli assistenten om schema in SAP in te
vullen, met name veel werk bij afzeggen poli’s door AIOS.
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Doel van het initiatief:

Plan van aanpak:

Beoogde resultaten:

Behaalde resultaten:

1. Middel: Veranderen poli indeling
2. Doel: De patiënten vaker bij de juiste arts terecht laten
komen.
3. Gevolg: Vermindering van de logistieke/ onnodige
administratieve acties aan de kant van de AIOS en het
ondersteunend personeel.
4. Secundair gevolg: verhoging van de patiënten tevredenheid.
Overeengekomen is om een pilot van 3 maanden te starten.
De poli schema’s worden op naam gemaakt.
Overeen is gekomen dat de poli’s van de AIOS vast staan en niet
verplaatst mogen worden.
Evaluatie (na 3 maanden poli):
1. Enquête AIOS. Voor en nameting van tevredenheid en
onnodige logistieke acties..
2. Patiënten tevredenheid onderzoek.
Baseline
is
bekend,
Lou
Steens
zal
een
tevredenheidsonderzoek uitvoeren. (VOLGT)
3. Tevredenheid poliassistentes. Evaluatie doormiddel van
gesprek
1. Meer tevredenheid bij de patiënten
2. Meer tevredenheid bij de AIOS
3. Minder onnodige logistieke handelingen voor de poli
assistenten
4. Meer tevredenheid bij de poli assistenten
5. Minder onnodige logistieke handelingen voor de
poliassistenten
Patiënt tevredenheid onderzoek loopt nog.
De enquête van de AIOS (Likert scale 1-10) laat een toename in
tevredenheid zien (n:18 van de +/- 20) gemiddeld 3.5 voor de pilot
naar gemiddeld 6.5 na de pilot.
Op alle andere punten werd een toename van 1-1.5 punt gezien:
Tijd benodigd om juiste afspraak te maken.
Onnodige correcties achteraf
Onnodige poli afspraken
Onbedoeld zien van patiënten van collega’s

Evaluatie:

In de poli vergaderingen bleek dat de poli assistentes tevreden zijn.
Ze hoeven minder logistiek werk te verzetten. De AIOS hebben hun
poli’s nagenoeg niet meer verzet. Daarnaast werd door het poli
management (gesteund door de poli assistentes)
zelfs
gesuggereerd om de pilot verder uit te breiden naar de obstetrie
poli’s.
Zie behaalde resultaten.
Het patiënten tevredenheid onderzoek zal nog volgen.
Evaluatie na de pilot (zie resultaten).
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Borging:

Generaliseerbaarheid
resultaten:

Rol AIOS:

Leereffect project:

Begeleiding AIOS:



De pilot is inmiddels al 4 maanden afgerond en door het
wederzijdse positieve gevoel en de enquête resultaten ingevoerd in
de normale praktijk.
Sinds de pilot zijn alle poli’s van de AIOS zijn op naam gemaakt. Het
poli management heeft ervoor gezorgd dat de poli planners tijd
ingeroosterd krijgen om de poli’s van de AIOS op naam te zetten
Op deze manier is de continuïteit gewaarborgd..
De behaalde resultaten zijn generaliseerbaar naar andere
afdelingen. Het maken van het poli schema kost iets meer tijd echter
dit wordt uiteindelijk ruimschoots goed gemaakt door de
tijdsbesparing bij het plannen van vervolgafspraken.
Voor dit doelmatigheid project wordt ingevoerd bij andere afdeling
is mijn advies om het patiënten tevredenheidsonderzoek
aftewachten.
Reflecterend naar onze eigen afdeling is er reeds uitbreiding naar
de obstetrie poli’s voorgesteld.
De AIOS groep heeft het project geïnitieerd. Het project is meerdere
keren op de opleidingsvergadering besproken. Dit heeft ertoe geleid
dat er genoeg achterban was om de poli te bewegen tot het doen
van deze pilot.
De AIOS heeft de voorbereidende gesprekken gevoerd en
functioneerde als bemiddelaar tussen de AIOS groep en het poli
management.
De enquête is uitgevoerd door de AIOS.
Het project is inmiddels afgerond.
Ik heb het volgende geleerd:
 Samenwerken met meerdere partijen met verschillende
belangen.
 Communicatie naar mijn collega’s.
 Constructieve samenwerking opbouwen met meerdere
partijen.
 Vertalen van de wensen van de collega’s naar een werkbare
pilot.
 Organiseren en motiveren van verschillende echelons
Dankzij de opleider en opleidersgroep was er uiteindelijk genoeg
achterban om het project te kunnen initiëren.
Dr. van Hanegem heeft de AIOS begeleid en waar nodig bijgestuurd
om een constructieve samenwerking te waarborgen.

Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]

BIJLAGEN [Optioneel]
Verstuur het format voor feedback aan cindy.noben@mumc.nl
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