WIFI telefoon consulten- en dienstsein afdeling cardiologie

SAMENVATTING
1) Het invoeren van een WIFI telefoon voor de posities van de consulent cardiologie en
dienstdoende assistent cardiologie zal bereikbaarheid van deze belangrijke
telefoonnummers sterk doen toenemen. Er zal sneller gehandeld kunnen worden in geval
van spoedsituaties. Gesprekken met patiënten of overleg met collega’s zullen minder vaak
langdurig geïnterrumpeerd worden.
2) Door het uitvoeren van dit doelmatigheidsinitiatief zal de professionele houding en
communicatie van de AIOS met zijn collega’s in het bijzonder ten opzichte van de overige
vakgroepen duidelijk verbeteren. Voor de betrokken AIOS zelf zal dit initiatief hem beter in
staat stellen zijn organisatie rondom het verrichten van simultane consulten of acute
problemen in dienstverband te kunnen regelen. Het initiatief zal in zijn geheel de
samenwerking van AIOS en zorgprofessionals onderling verbeteren. Samenvattend
ontwikkelt de AIOS zich verder op de competenties professionaliteit, communicatie en
samenwerking.
3) Het doelmatigheidsinitiatief kan eenvoudig geborgd worden binnen de instelling door
de nieuw in te voeren WIFI telefoon ter vervanging van de betreffende seinen in te voeren.
Het zal een kleine moeite kosten om deze omschakeling te maken en doordat er vele
voordelen verbonden zijn aan het inzetten van deze WIFI telefoon in plaats van het huidige
sein zal het initiatief zichzelf in stand houden.

Vakgroep:

Cardiologie

Probleemstelling:

Momenteel
verloopt
de
communicatie
tussen
zorgprofessionals onderling binnen het Maastricht UMC via
het beantwoorden van een oproep die binnenkomt op het
betreffende sein. Deze methode van communiceren kent een
aantal nadelen:
- Het beantwoorden van een oproep stelt de vrijwel
directe aanwezigheid van een telefoontoestel verplicht.
Dit kan binnen het MUMC niet geborgd worden (denk
aan oproep in lift, oproep centrale hal, oproep einde
van gang verpleegafdeling, loopbrug etc.)
- Een oproep zal directe consequentie hebben op (het
moeten afbreken van) de handeling waar de
zorgprofessional op dat moment mee bezig, om na te
denken en op zoek te gaan naar het meest
dichtbijgelegen telefoontoestel. Dit is onwenselijk
aangezien het vaak patiëntgebonden handelingen zijn
van waaruit je wordt weggeroepen.
- Gezien de beperkte beschikbaarheid van vaste
telefoonaansluitingen komt het frequent voor dat er
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Doel van het
initiatief:

Plan van aanpak:

niet tijdig gehoor kan worden gegeven aan een oproep,
of dat een andere werknemer moet worden gestoord in
zijn werkzaamheden met de vraag of zijn/haar telefoon
even gebruikt mag worden. Hierdoor kunnen
belangrijke vaste toestellen (afdelingssecretaresse,
portier, SEH, EHH etc.) geblokkeerd worden.
- potentieel
acute
oproepen
waarbij
snel
antwoord/handelen geboden is - zoals bij een afdeling
cardiologie kan voorkomen – kunnen soms niet met de
gewenste snelheid beantwoord worden.
Samenvattend zorgt het communiceren via een sein voor
vertraging van werkzaamheden van de AIOS en leidt het tot
ongewenste
onderbrekingen
van
patiëntgebonden
handelingen. Voor een drukbezet sein zoals het dienst/consultensein van de afdeling cardiologie - met mogelijk
vraag om acute hulp/interventie - is dit zeker ongewenst.
- Door het vergroten van de bereikbaarheid van het
dienstsein en consultensein cardiologie, een tweetal
voor zowel het ziekenhuis als samenwerkende
huisartsen zeer belangrijke telefoonnummers, zal een
oproep aan de AIOS cardiologie vlotter en adequaat
beantwoord kunnen worden. Door dit initiatief zal de
efficiëntie op de werkvloer sterk toenemen. Er zal geen
onnodige tijd meer worden verloren met de zoektocht
naar een telefoontoestel. Ook voor de individuele
patiënt levert dit voordelen op aangezien de duur en
het aantal onderbrekingen van gesprekken met de
patiënt zal worden gereduceerd. Veel belangrijker nog
is dat in geval van spoed er snel en adequaat gehandeld
kan worden.
Gedurende een tweetal weken werd bijgehouden hoe frequent
een AIOS cardiologie gedurende de dag op het consultsein
werd benaderd, hoe vaak daarvan patiëntgebonden
handelingen onderbroken diende te worden, en hoe vaak er
geen telefoon in directe nabijheid aanwezig was. Gemiddeld
bleek dat er in de helft (12/26) van de oproepen geen vast
telefoontoestel in directe nabijheid van de AIOS aanwezig was
en de oproep niet binnen kort tijdsbestek (2 keer overgaan
sein = 10*overgaan telefoon = 35sec) beantwoord kon
worden. In 8/24 oproepen moest een gesprek met of overleg
over een patiënt voor langere tijd (>5min) onderbroken
worden (o.b.v. zoektocht naar vast toestel of langdurig overleg
aan telefoon). .
Er werden een tweetal WIFI telefoons aangeschaft door de
afdeling cardiologie ter vervanging van de huidige seinen. Er
is een eenmalige investering noodzakelijk van 550,- per
toestel en 385,- voor het laadstation, 90,- voor zes extra accu’s
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(ook te gebruiken ten behoeve van de “huisartsentelefoon”).
Kosten aanschaf wifi-telefoon zijn gelijk aan kosten aanschaf
nieuw
sein.
Telefoonnummers
bleven
gelijk
om
miscommunicatie te voorkomen.
Inmiddels zijn beide telefoons volledig geïntegreerd in de
dagelijkse werkzaamheden. Het plan ziekenhuisbreed zal zijn
om volledig over te schakelen op deze telefoons en het huidige
seinsysteem te verlaten.
Beoogde resultaten:

Behaalde resultaten:

Evaluatie:

Borging:
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Het vergroten van bereikbaarheid van een tweetal voor
zowel het ziekenhuis als eerstelijn zeer belangrijke
telefoonnummers
(dienstsein
cardiologie,
consultensein cardiologie).
- Mogelijkheid tot vlot en adequaat beantwoorden van
een oproep door de AIOS cardiologie
- Vergroten van efficiëntie op de werkvloer door geen
tijd te verliezen met zoektocht naar telefoontoestel en
hiermee
gepaard
gaande
onderbreken
van
patiëntgebonden handelingen
De feedback na invoeren van de beide telefoons is unaniem
positief. AIOS cardiologie ervaren het als een meerwaarde en
zien efficiëntie toenemen. Binnenkomende oproepen kunnen
direct worden beantwoord zonder patiëntenkamer te hoeven
verlaten. Er kan kort ingeschat worden of er een acute vraag
bestaat en of patiënthandeling langduriger onderbroken moet
worden of dat men in een later stadium op de vraag terug kan
komen. Dit maakt het aantal langdurige onderbrekingen
beduidend kleiner. Andere afdelingen waarderen de
verbeterde bereikbaarheid hoewel we dit niet objectief
hebben vastgesteld.
Door middel van een kleine investering vanwege het verruilen
van tweetal seinen door WIFI-telefoons wordt 1) service aan
andere vakgroepen vergroot, 2) worden potentieel acute
oproepen waarbij snel antwoord/handelen geboden is - zoals
bij een afdeling cardiologie kan voorkomen - sneller
beantwoord, 3) worden de werkomstandigheden van de AIOS
die een van beide posities bekleed duidelijk verbeterd, en 4)
worden patiënten minder vaak gestoord door onderbreking
van langere tijd vanwege het verplicht op zoek gaan naar
telefoon om oproep te beantwoorden. Het project heeft een
kleine investering gevraagd maar dit betaalt zich vlot terug in
tijdsbesparing, verhoogde efficiëntie en daardoor voor de
AIOS werkplezier verhogend. We hebben dit niet met
vragenlijsten kunnen objectiveren.
De telefoons en oplaadstation zijn aangeschaft en dagelijks in
gebruik en dit zal derhalve voor de nodige borging zorgen. De
eenvoud en het gemak alsook de gunstige invloeden die het
invoeren van het initiatief heeft draagt er zelf voor dat het
-

initiatief binnen de vakgroep geborgd zal blijven.
Generaliseerbaarheid
resultaten:

Het huidige systeem van interne oproepen binnen het MUMC
is sterk verouderd en levert frustratie op . Het instellen van dit
doelmatigheidsinitiatief alsook de behaalde resultaten zijn
absoluut over te nemen door andere vakgroepen en zullen
daar dezelfde effecten sorteren. Er is nu omwille van de
kosten voor gekozen om enkel de voor de afdeling belangrijke
telefoonnummers te vervangen, uiteindelijk zal een volledig
afscheid van het systeem van communiceren via seinen
verouderen en in zijn geheel vervangen moeten worden. De
hierboven geschetste problemen ten aanzien van
bereikbaarheid en onderbreken van patiëntgebonden
handelingen alsook het tijdsverlies geldt namelijk voor elke
zorgprofessional binnen het Maastricht UMC.

Rol AIOS:

Inventarisatie van het probleem, aankaarten van het probleem
in
opleidingsvergadering,
bespreekbaar
maken
bij
management om tot daadwerkelijke aanschaf van extra
materiaal over te gaan.
De AIOS heeft geleerd inzage te krijgen in kosten verbonden
aan communicatiemiddelen alsook besluitvorming op
beleidsmatig niveau binnen het universitair medisch centrum
Maastricht. Verder heeft de AIOS met name te ervaring
opgedaan
binnen
de
competenties
organisatie,
professionaliteit en samenwerken.

Leereffect project:

Begeleiding AIOS:

Dr. Bekkers, waarnemend hoofd vakgroep cardiologie ,
begeleidt dit project en heeft garant gestaan en steun gegeven
bij daadwerkelijk doorvoeren van dit doelmatigheidsinitiatief

 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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