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Bij een aanmelding op de geheugenpoli duurt het momenteel langer dan drie maanden
voordat de patiënt een uitslaggesprek heeft gehad, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt
van het GP+ traject. Dit GP+ traject kan na een intake op de geheugenpoli ingezet worden,
wanneer zowel een NPO, MRI hersenen en bloedonderzoek gevraagd worden. Dit vindt dan
allemaal op 1 dag plaats. Wanneer echter niet alle onderzoeken nodig zijn, kan dus ook geen
gebruik worden gemaakt van dit GP+ traject en moet het los aangevraagd worden. Hier
stuitten we op lange wachttijden voor de NPO’s.
Dit doelmatigheidsproject poogt deze doorlooptijd te verkorten en meer efficiënt te laten
verlopen. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede, omdat er sneller diagnoses gesteld kunnen
worden en sneller adequate zorg of ondersteuning ingezet kan worden. Door het ontwikkelen
van een vast stroomschema volgen alle patiënten dezelfde routing. Zo zou bij aanmelding al
bekend zijn wanneer zij de vervolgonderzoeken en het uitslaggesprek hebben. Door dit
stroomschema te implementeren blijft de snellere doorstroom geborgd.
Het opzetten van dit doelmatigheidstraject vereist samenwerking met andere betrokken
disciplines, zoals de neuropsychologie en radiologie. Ook vereist het de nodige organisatie om
inzichtelijk te krijgen hoe dit traject verloopt en hoe dit verbeterd kan worden.

Vakgroep:

Psychiatrie

Probleemstelling:

Wanneer een patiënt aangemeld wordt op de geheugenpoli duurt
het ongeveer drie maanden voordat deze alle onderzoeken gehad
heeft en de uitslag heeft gekregen. Er bestaat reeds een
mogelijkheid om op korte termijn alle onderzoeken op één dag te
doen voor een beperkte groep; ouderen waar al een sterk
vermoeden is op een neurodegeratief proces en die zowel een
bloedonderzoek, NPO, MRI als mantelzorggesprek nodig hebben,
ook wel het GP+ traject genoemd. Er is slechts een beperkte
capaciteit voor dit traject. Indien iemand niet in deze doelgroep
hoort moeten de onderzoeken los aangevraagd worden, waardoor
het traject niet efficiënt verloopt.

Doel van het initiatief:

Het doel van dit doelmatigheidsinitiatief is om het doorlooptraject
van aanmelding tot uitslaggesprek significant te verkorten met de
middelen die tot onze beschikking staan.

Plan van aanpak:

Het plan is om eerst inzichtelijk te krijgen hoe het huidige traject
verloopt en wie hier allemaal bij betrokken is.
We zullen schematisch proberen weer te geven welke stappen een
aanmelding verloopt tot het uitslaggesprek en samen met alle
betrokkenen kijken of we dit kunnen vereenvoudigen en kunnen
versnellen. We hebben n.a.v. overleg met verschillende betrokken
partijen enkele interventies voorgesteld:
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1) Door in de toekomst vaste poliblokken te reserveren voor
diagnostiek (mede in afstemming met andere betrokken
specialismen zoals bv. radiologie (scan) en neurologie (LP))
2) Voor verrichting NPO dient zowel NP en PDW aanwezig te
zijn  in huidige praktijk vaak mismatch qua planning
3) O.b.v. selectiecriteria CT i.p.v. MRI
4) O.b.v. selectiecriteria verkort NPO
Beoogde resultaten:

Het beoogde resultaat is om het traject van aanmelding tot
uitslaggesprek te verkorten tot zo’n 8 weken.

Behaalde resultaten:

Met betrekking tot de voorgestelde interventies:
1) niet haalbaar; te onvoorspelbaar en klein aantal
2) Wel uitgevoerd: op vaste dagen zowel NP en PDW
aanwezig
3) Niet wenselijk i.v.m. sensitiviteit en specificiteit
4) Maakt geen verschil in planning

Evaluatie:

We hebben een nameting gedaan na de uitgevoerde interventie.
Helaas is de doorlooptijd niet korter geworden. Hierop hebben we
onderstaande vervolg interventies voorgesteld
• Efficiënte planning op de poli:
– Aaneensluitend plannen
– Supervisiepoli 2 weken van te voren open zetten
voor nieuwe patiënten
– Bij afwezigheid supervisor nieuwe patiënten
plannen
• No shows: twee weken voor de afspraak herinneringsbrief
• Er is een full-time extra AIOS
• Standaard één blok NPO per week plannen, indien deze niet
ingevuld wordt door los NPO dan kan die vrijgegeven
worden voor ander specialisme/controle NPO.

Borging:

We hebben de interventies besproken met alle betrokken
disciplines en hebben hierover nog meerdere vergaderingen
gepland.

Generaliseerbaarheid
resultaten:

In andere (academische) centra zijn ook geheugenpoli’s waar deze
interventies toegepast kunnen worden indien de doorlooptijd
onvoldoende snel is.

Rol AIOS:

Wij hebben als ‘nieuweling’ met een frisse blik naar de logistieke
processen op de geheugenpoli gekeken en hierdoor opgemerkt dat
e.e.a. niet efficiënt en dus ook minder patiëntvriendelijk verliep.
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Leereffect project:

Op een vrij eenvoudige manier kun je logistieke processen in kaart
brengen. Ook al bestaan processen al jaren op dezelfde manier, het
blijkt toch zinvol om hier kritisch naar te blijven kijken. Al is het
maar een heel klein onderdeel van het totaalproces wat je in kaart
brengt, dit kan leiden tot nieuwe ideeën welke al een significant
verschil zouden kunnen maken in de kwaliteit van zorg en de
‘klantvriendelijkheid’.

Begeleiding AIOS:

De supervisor is regelmatig aanwezig geweest bij overleg en heeft
een actieve inbreng gehad.

x Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
BIJLAGEN
Presentaties, zie bijlages.
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