
Klemann, V. “Patiënt-informatiebrief voor iedere ontslagen patiënt” 

SAMENVATTING   
1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op 
afdelings- en/of instellingsniveau? 
Met de invoering van het nieuwe EPD in VieCuri Venlo heeft de afdeling chirurgie het project opgezet 
om elke patiënt bij ontslag een eigen instructiebrief mee te geven.  
Het voorkomen van ongeplande heropnames van chirurgische patiënten was het streven van dit 
project. Daarnaast was het ook wenselijk dat patiënten beter geïnformeerd met ontslag gaan, 
hierdoor hoopten wij een betere therapietrouw te bereiken en hiermee een beter effect van een 
behandeling. 

2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, 
communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer getraind door het 
opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsinitiatief? 
Met dit project zijn met name de competenties samenwerken en communicatie getraind. Vele 
overleggen met verschillende specialisten, assistenten, de ICT en afdelingshoofden waren 
noodzakelijk om het nieuwe systeem lopend te krijgen. Daarnaast komt ook de competentie 
maatschappelijk handelen tot zijn recht in dit project, als het aantal heropnames gereduceerd kan 
worden, dan betekent dit een forse afname in de zorgkosten.  

3) Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling? 
Door het effectief scholen van alle gebruikers van de chirurgie in het nieuwe EPD en een 
gebruiksvriendelijk format te hanteren voor het aanmaken van de brieven is het initiatief 
gewaarborgd. Daarnaast hebben alle verpleegkundige en afdelingssecretaresses instructies 
gekregen over de nieuwe brieven en zijn zij geïnstrueerd geen enkele patiënt met ontslag te laten 
gaan zonder zijn/haar informatiebrief. 
 
Instelling:  VieCuri Medisch Centrum, afdeling Chirurgie 

 
Probleem-
stelling: 

Bij de chirurgie werden regelmatig heropnames of contacten met de polikliniek danwel 
SEH gezien bij recent ontslagen patiënten, zonder dat er een duidelijke medische 
noodzaak was voor deze heropnames. Deze bezoeken en/of heropnames kunnen 
waarschijnlijk vaak voorkomen worden door een betere voorlichting aan patiënt en 
naasten bij ontslag. 
Deze “voorkombare” heropnames zijn een grote last op de gezondheidszorg, zowel 
financieel als ook voor medisch personeel. 
Daarnaast geven (met name kwetsbare oudere) patiënten vaak aan dat zij bij ontslag 
met het gevoel blijven zitten dat ze niet goed weten wat ze wel en niet mogen doen 
(intake, belasten, sporten, enz.). Dit brengt veel onzekerheid met zich mee en wordt 
door patiënten als erg hinderlijk ervaren. 

Doel van het 
initiatief:  

Met dit project werd nagestreefd om voor elke patiënt bij ontslag van een chirurgische 
afdeling een informatiebrief mee te geven. Hierdoor hoopten wij patiënten beter 
geïnformeerd naar huis te kunnen ontslaan en hiermee ongeplande heropnames te 
voorkomen. Daarnaast hoopten wij op een betere patiënttevredenheid. 

Plan van 
aanpak: 

Eind 2014 is er een nieuw EPD (Chipsoft EZIS) in gebruik genomen in VieCuri 
Venlo/Venray. Deze invoering was de gelegenheid om samen met de afdeling ICT een 
gestroomlijnd protocol in te voeren voor de nieuw te maken ontslagbrieven (huisarts) 
en de informatiebrieven (patiënt).  
Voor een goede compliance aan de nieuwe afspraken was het essentieel dat de nieuwe 
werkwijze niet te arbeidsintensief zou zijn. Samen met de ICT werd het EPD zo 
aangepast dat op één vaste plek het beleid bij ontslag/patiëntadviezen in het EPD kon 
worden genoteerd. O.b.v. deze notities werd het beleid bij ontslag in de huisartsbrief 
overgenomen. Met een tweetal muisklikken kan vervolgens ook een patiëntbrief worden 
aangemaakt (zie bijlage). 
Deze patiëntinformatiebrief dient bij ontslag door de verpleegkundige met de patiënt te 
worden doorgenomen, zodat patiënt beter geïnformeerd met ontslag gaat.  
Initieel is dit in een testfase gedaan en na implementatie en scholing aan assistenten en 
verpleging door iedereen toegepast. 



Beoogde 
resultaten: 

1. De informatievoorziening aan de patiënt te verbeteren  
2. Het aantal ongeplande heropnames te reduceren 
3. Patiënt tevredenheid te vergroten 

Behaalde 
resultaten: 

1. Na de implementatie van de nieuwe werkwijze is het vast beleid geworden om iedere 
patiënt met een informatiebrief met ontslag te laten gaan. Deze werkwijze wordt 
momenteel op elke chirurgische afdeling gevolgd. 
2. Er zijn nog geen objectieve metingen gedaan t.a.v. de ongeplande heropnames en 
patiënt tevredenheid 
3. Door patiënten werd de schriftelijke informatie bij ontslag goed ontvangen.  
 

Borging: Binnen de afdeling chirurgie wordt er goed op toegezien dat alle patiënten bij ontslag 
hun informatiebrief meekrijgen. De nieuwe werkwijze is dusdanig ingeburgerd bij alle 
zaalartsen, de verpleging en de secretaresses dat dit nu ook strikt wordt nageleefd. 
Na invoering van de nieuwe werkwijze hebben ook andere vakgroepen geïnformeerd 
naar de mogelijkheden om het EPD ook voor hen dusdanig aan te passen om een 
patiëntinformatiebrief mogelijk te maken. Binnen VieCuri is dit in samenwerking met de 
ICT voor alle vakgroepen in principe mogelijk. 
Ook in andere ziekenhuis is een dergelijke werkwijze mogelijk indien het EPD dit 
toelaat. Voorwaarde hiervoor is wel dat er discipline is bij de betrokken medewerkers. 

Evaluatie: In VieCuri Venlo zal allereerst opgevolgd worden of de beschreven afspraken en 
werkwijze nog goed nagevolgd zal worden.  
Daarnaast zullen we ook blijven evalueren of we met deze nieuwe werkwijze de 
patiënttevredenheid toeneemt en het aantal ongeplande heropnames gereduceerd 
wordt. 

Rol AIOS:  Victor Klemann heeft als AIOS het voortouw genomen in het opzetten van de nieuwe 
werkwijze samen met een medewerker van de ICT. Na implementatie van de nieuwe 
werkwijze heeft hij eerst de testfase doorlopen en na goedkeuring door (een onderdeel 
van) de staf is de mogelijkheid voor het aanmaken van de brieven doorgevoerd voor de 
rest van de arts-assistenten.  
Nadien heeft Victor zorg gedragen voor de scholing van de overige arts-assistenten en 
de verpleegkundigen en secretaresses van de afdeling. 

Begeleiding 
AIOS: 

In dit project is de AIOS (Victor Klemann) begeleid door de hoofdopleider van de 
chirurgie (Dr. Janzing) omdat vanuit hem (via de medische staf) de vraag kwam voor 
een patiëntinformatiebrief. 
De directe begeleiding vanuit de vakgroep en het overleg vond met name plaats met Dr 
R. Janssen (vaatchirurg), omdat hij vanuit de chirurgie betrokken was bij de invoering 
van het nieuwe Chipsoft Ezis EPD. 

BIJLAGEN 

1. Voorbeeld patiëntinformatiebrief  
 



 

 


