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Deze pilot is onderdeel van het project ‘Landelijk 
doorverwijzen’ 

Huidige situatie Een verwijsproces duurt vaak tussen de 1 en 2 weken 

Probleem Dit kost tijd, geld en onnodige slapeloze nachten voor de patiënt 

Oplossing Om dit te verbeteren heeft Alpe d’HuZes binnen het programma 
“Sneldiagnose” het project ‘Landelijk doorverwijzen” opgezet 

“Bij een verwijzing alle patiëntgegevens binnen 24 uur  
beschikbaar stellen aan de ontvangende zorgverlener” 

Doelstelling 

Achtergrond ‘Landelijk doorverwijzen’ 
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Het doel van de pilot is het versnellen van de verzending van 
pathologie gegevens 

Doelstellingen 
•  Versnellen verwijsproces door het 

maken van wederzijdse afspraken  
tussen UMCU en verwijzende labs 

•  Opstellen richtlijn omtrent revisies in 
samenwerking met NVVP 

Achtergrond pathologie pilot 
•  De aanvraag van pathologisch materiaal in geval van doorverwijzing van een patíënt tussen 

twee ziekenhuizen duurde in 2013 gemiddeld 3.3 dagen 
•  Door de grote variatie in duur van aanvraag en verzending duurt het minimaal twee weken 

om een afspraak op de poli in te plannen 
•  Dit zorgt voor slapeloze nachten van patiënten, spanningen tussen laboratoria en extra 

administratieve druk voor zowel aanvragend als verzendend laboratorium 

Oplossingsrichtingen versnelling 
Organisatorische verandering 
•  Met organisatorische afspraken de 

‘lucht’ uit het proces halen 
Direct verwijzen 
•  In geval van een verwijzing door een 

specialist naar UMCU direct het 
materiaal verzenden  

Digitalisering 
•  Al het materiaal inscannen 
•  Mailen als het wordt opgevraagd 

✗	  

✓	  

✗	  

✓

✓
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In vier maanden is met acht pathologische laboratoria gewerkt 
aan versnelling 

Deelnemende labs 
Naast het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht hebben de pathologische laboratoria 
van acht andere ziekenhuizen deelgenomen 

 Juni Juli Augustus September 

•  Eerste ronde 
gesprekken met 
deelnemende labs 

•  Opstellen 
procesmatige 
verbeter-
mogelijkheden 

•  Tweede ronde 
gesprekken over 
mogelijkheden 
versnelling 

•  Doorvoeren 
versnellingen door 
labs 

•  Kwantitatieve 
effectmeting 

•  Kwalitatieve 
effectmeting door 
middel van 
vragenlijst 

•  Oplevering 
eindrapportage 

•  Borging resultaten 
NVVP 

Inhoud en werkwijze pilot 
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Werkwijze 
Categorie ‘Bewust & veranderd’:  
•  Meerdere gesprekken gevoerd over de huidige en verbeterde werkprocessen, 

geïnformeerd over ideaalproces en voorgestelde veranderingen doorgevoerd 
•  Bestaat uit drie laboratoria 

Categorie ‘Bewust’:  
•  Gesprekken gevoerd over de huidige en verbeterde werkprocessen, geïnformeerd over 

ideaalproces en terugkoppeling gegeven over huidige prestatie. Besloten om geen 
veranderingen door te voeren, omdat het proces in deze groep zonder extra 
administratieve druk niet versnel kan worden 

•  Deze groep bestaat uit vijf laboratoria 

Categorie ‘Controle’:  
•  Geen gesprekken gevoerd, per mail geïnformeerd van bestaan van pilot 
•  Fungeert als controlegroep; bestaat uit zeven laboratoria 

De labs in deze pilot kunnen in drie categorieën worden 
ingedeeld; per categorie verschilt de interventie 
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Versnelling 

Met de verbeteringen in de pilot is een tijdwinst van 21% 
behaald, ook zijn er geen excessen meer voorgekomen 

Categorie 
Duur in  

2013 
Duur in 

pilot 
Versnelling 

(dagen) 
Versnelling 

(%) 

Bewust & veranderd 3.96 3.12 0.84 21% 

Bewust 3.02 2.96 0.06 
 

2% 

Controle 3.05 3.05 - - 

Excessen*  
In 2013 4% excessen, in de pilot is er geen één meer voorgekomen 

Tevredenheid 
•  De deelnemende labs geven aan dat de extra administratieve druk als gevolg van de 

veranderingen minimaal is  
•  De deelnemende labs beoordelen Soulve Innovations met gemiddeld een 8.7 voor de 

uitvoer van de pilot 

*Exces: duur verzending langer dan 21 dagen	  	  
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Paar minuten tot een uur 

De verbeteringen zijn gebaseerd op het ideaalproces; daarbij 
zijn streeftijden voor processtappen geformuleerd 

Fax aanvraag van UMCU

Aanvraag in behandeling

Materiaal intern Materiaal in archief (oud)

Aanvraag klaarmaken

Check door patholoog

Wegbrengen naar postkamer Postronde

In postkamer

Bode TPG Post

Aankomst UMCU

Aankomst afdeling pathologie

Invoer in systeem

Type materiaal

Coupes 1 of 2 blokjes > 2 blokjes

Direct (tenzij na vier uur) 

Rondes 09:30 & 13:00 

Ongeveer dag 

1 tot 2 x per dag 

Paar minuten 

20 minuten - 3 dagen 

Paar minuten  tot een uur 

Paar minuten 

Paar minuten tot een uur 

Inscha)ng	  van	  stree/ijden	  is	  gebaseerd	  op	  de	  processen	  van	  de	  efficiënte	  	  
labs.	  De	  ;jden	  zouden	  in	  principe	  voor	  ieder	  lab	  haalbaar	  moeten	  zijn	  
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Een grote versnelling volgt uit het verminderen van de check 
van verslag en materiaal door een verzendende patholoog 

Fax aanvraag van UMCU

Aanvraag in behandeling

Materiaal intern Materiaal in archief (oud)

Aanvraag klaarmaken

Check door patholoog

Wegbrengen naar postkamer Postronde

In postkamer

Bode TPG Post

Aankomst UMCU

Aankomst afdeling pathologie

Invoer in systeem

Type materiaal

Coupes 1 of 2 blokjes > 2 blokjes -‐	  In	  geval	  van	  coupes	  en	  één	  of	  
twee	  (gespecificeerde)	  blokjes	  
geen	  check	  door	  patholoog	  
-‐	  Als	  er	  meer	  dan	  twee	  blokjes	  
worden	  gevraagd	  kijkt	  er	  wel	  een	  
patholoog	  mee	  	  
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Daarnaast is grote tijdswinst te boeken met de invoering van 
één administratief verantwoordelijke en één patholoog als 

aanspreekpunt 

1 administratief  
medewerker per  
dag verantwoordelijk 
voor hele proces  
van binnenkomst  
fax tot wegbrengen 
materiaal voor post   
 

1 patholoog  
per dag 
aanspreek-  
punt voor  
controle  
blokjes 

Fax aanvraag van UMCU

Aanvraag in behandeling

Materiaal intern Materiaal in archief (oud)

Aanvraag klaarmaken

Check door patholoog

Wegbrengen naar postkamer Postronde

In postkamer

Bode TPG Post

Aankomst UMCU

Aankomst afdeling pathologie

Invoer in systeem

Type materiaal

Coupes 1 of 2 blokjes > 2 blokjes



Soulve Innovations 
Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht 
030-7531486 
Jelmer.kranenburg@soulve.nu 
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met  
Jelmer Kranenburg 

 
a
t 
e
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Bijlage: Achtergrond versnelmogelijkheden 

Verwijderen/	  veranderen	  deel	  proces	   Toelich4ng	  
Check	  patholoog	  verslag	  	   Patholoog	  niet	  meer	  naar	  verslag	  en	  coupes	  laten	  kijken	  

Check	  patholoog	  welke	  coupes	  weg	   Patholoog	  niet	  laten	  controleren	  welke	  coupes	  weg	  kunnen	  

Check	  patholoog	  welke	  blokjes	  (<3	  blokjes)	   Bij	  minder	  dan	  3	  blokjes	  gewoon	  uitsturen	  

Digitaal	  aanvragen	  (fax	  naar	  mail)	   Mails	  ipv	  faxen,	  scheelt	  kopieer-‐	  en	  scanhandelingen	  

Post	  wegbrengen	  voor	  externe	  postronde	   Vlak	  voor	  vertrek	  bode/TPG	  laatste	  aanvragen	  wegbrengen	  

Administra;e	  zoekt	  zelf	  materiaal	  in	  archief	   Duur	  aanvraag	  niet	  aTankelijk	  van	  drukte	  archiefmedewerker	  

Versneller	  proces	   Toelich4ng	  
Snelheid	  voor	  pa;ënt	  hoogste	  prioriteit	   Aanvragen	  zo	  snel	  mogelijk	  oppakken	  /	  per	  dag	  alles	  verwerken	  

Voor	  11:00	  binnen;	  zelfde	  dag	  verzonden	   Materiaal	  dezelfde	  dag	  op	  de	  post	  doen	  als	  fax	  op	  ;jd	  is	  

Standaardisa;e	  proces	   Intern	  1	  proces	  afspreken	  en	  daar	  aan	  vast	  houden	  

First	  in,	  first	  out	  principe	  invoeren	   Aanvragen	  worden	  in	  volgorde	  van	  binnenkomst	  behandeld	  

Eén	  administra;ef	  aanspreekpunt	   1	  persoon	  verantwoordelijk	  maken	  voor	  de	  aanvragen	  die	  dag	  

Eén	  patholoog	  als	  aanspreekpunt	   1	  patholoog	  mag	  gestoord	  worden	  voor	  vragen/checks	  

Gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  	   Bijvoorbeeld	  een	  tafel	  voor	  alle	  aanvragen;	  samen	  wegwerken	  


