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Poliklinieken
bundelen
klanten
& krachten

De hang naar efficiency in de gezondheidszorg is groot. De klantcontactcenters
(KCC) schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook het Gemini Ziekenhuis in Den
Helder wil een KCC. “Door klantcontacten te bundelen willen we beter bereikbaar
zijn”, verklaart afdelingshoofd poliklinieken Jenny Nentjes.

Samen met projectleider Jan Wijnsma en
de nieuwe manager zorg Ab Dekker maakte
Nentjes plannen om de poliklinieken te
verlichten van het vele telefoonverkeer.
“We hadden al geregeld dat patiënten thuis
online afspraken kunnen maken bij een polikliniek. Dat gaat bij alle poliklinieken en
andere afdelingen hetzelfde. Met een KCC
willen we ook de telefonische klantcontacten bundelen, wat bovendien efficiënter is.
De medewerkers op de poliklinieken kunnen straks de meer routinematige contacten neerleggen bij het KCC en zich volledig
richten op hun kerntaken. Ze worden niet
meer gestoord door de telefoon.”
Probleem tackelen
Een KCC moet bovendien een ander probleem tackelen van het Gemini Ziekenhuis.
Nentjes: “De steeds weer andere openingstijden. Patiënten en andere zorgverleners
die met verschillende afdelingen te maken
hebben, zoals huisartsen, moeten daar
continu rekening mee houden.”

‘De telefonische
bereikbaarheid
was ronduit slecht’
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De belangrijkste aanleiding om met
een KCC te starten, was de telefonische
bereikbaarheid. “Die was ronduit slecht”,
erkent Nentjes. “Daar kwamen we
achter in 2009. Harde cijfers hadden we
niet – onze telefooncentrale is verouderd en niet geschikt om metingen te
doen – maar de inschatting was dat veel
telefoontjes na gemiddeld 27 seconden
nog altijd niet werden opgenomen. Dan
haken klanten af.”

40%

‘Tot

onbeantwoord’
Volgens Han Wesseldijk van BRW Groep
wordt in het Gemini Ziekenhuis momenteel twintig tot veertig procent van de
inkomende gesprekken bij de poliklinieken niet beantwoord. “De telefonische
ingangen zijn versnipperd en hebben

Klein beginnen
Met senior consultant Han Wesseldijk van
BRW Groep, die eerder in meerdere ziekenhuizen KCC’s opzette, besloot Nentjes
in 2010 eerst technisch onderzoek te
doen. “We wilden weten of onze telefooncentrale aan vervanging toe was, en welke
investeringen op ICT-gebied nodig waren.
Heel belangrijk was dat we de wachttijden
nauwkeurig in kaart brachten, zodat we
wisten waar we stonden en waar we heen
moesten. In 2010 ontstond ook het idee
om niet alleen de poliklinieken bij het
plan te betrekken, maar ook de centrale
receptie en de afdeling communicatie.”
Toch koos het Gemini Ziekenhuis, in overleg met BRW Groep, voor een kleinschalige opstart. “We beginnen met drie polikli-

last van wachtrijen. Afdelingen en poliklinieken verbinden telefoongesprekken
regelmatig aan elkaar door, al dan niet
via de centrale receptie. Er ontstaan vicieuze cirkels waar de (wanhopige) patiënt
niet meer uitkomt.”
Tachtig procent van de inkomende
gesprekken van patiënten gaat over afspraken en algemene informatie. “Die kun
je afhandelen zonder tussenkomst van de
poli’s”, meent Han Wesseldijk. “Dat hebben wij bewezen in andere ziekenhuizen.
Ook ons onderzoek bij het Gemini Ziekenhuis bevestigt dat. De overige vragen
gaan specifiek over bijvoorbeeld medicijngebruik en kunnen het beste worden
afgehandeld door de poliklinieken zelf.”
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Feiten
& cijfers
BRW Groep onderzocht 1563 geregistreerde klantcontacten van zeven
verschillende poliklinieken, het patiëntenservicebureau en het afsprakenbureau. De belangrijkste uitkomsten:

74%

van het inkomend
telefoonverkeer is
van patiënten, 16,4 procent van
interne afdelingen en 3,5 procent
van huisartsen.

74,7%

van de vragen
van patiënten
kan evengoed worden afgehandeld
door een KCC.

52,6%

van de
telefoontjes
van patiënten gaat over een nieuwe
afspraak of een controleafspraak.

10,1%

van de patiënten belt
om een afspraak te verzetten, 3,9
procent wil een afspraak annuleren
en 8,1 procent wil een afspraak
verifiëren.

nieken: urologie, interne geneeskunde en
dermatologie. Daar hadden we de afgelopen jaren de meeste storingen in het telefoonverkeer. We hopen daarom juist daar
het snelst verbeteringen te zien. Daarna
willen we stapsgewijs ook de andere poli’s
aansluiten. We willen van ervaringen leren
en vervolgens verder gaan. Op den duur
kan er zelfs sprake zijn van een gezamenlijk KCC met het Medisch Centrum Alkmaar
(MCA), waarmee we samenwerken.”
Telefoontjes voor een polikliniek komen
straks binnen bij het KCC en worden
afgehandeld door gespecialiseerde KCCmedewerkers die kunnen zien voor welke
afdeling of polikliniek wordt gebeld. “Een
allround KCC-medewerker ziet bijvoorbeeld
dat iemand voor cardiologie belt, en neemt
het telefoontje namens die polikliniek aan.
De klant merkt niet dat de medewerker in
werkelijkheid op een centrale afdeling zit.
Het maakt ook niet uit, als de patiënt of
zorgverlener zijn doel maar bereikt.”

‘Moeilijke en meer
specifieke vragen
komen wel terecht
bij de poliklinieken’
delingen veel uit het hoofd, omdat ze daar
precies weten hoe alles werkt. Straks wordt
de telefoon opgenomen door KCC-medewerkers, met als specialisatie het communiceren op zich en niet de vakinhoudelijke
kennis van een polikliniek. Een script is een
soort vragentrechter die een beller naar de
juiste plek in het spreekuur leidt. Daarom
wordt de samenwerking met ICT ook zo
belangrijk. Uiteraard komen de moeilijke
en meer specifieke vragen nog wel terecht
bij de poliklinieken. Maar als het goed is,
wordt in de toekomst minstens tachtig procent van alle vragen afgehandeld door het
KCC, zonder tussenkomst van de poli’s.”

Vragentrechter
Een van de interne veranderingen is dat telefoniemedewerkers
scripts gaan gebruiken. “Nu
doen ze op de afzonderlijke af-

16,1%

van de patiënten heeft een
inhoudelijke vraag, over bijvoorbeeld
onderzoek, medicijngebruik of medische klachten.
Gemini Ziekenhuis
maakte gebruik van
de Klant Contact
Totaal Scan Plus. Kijk voor
meer informatie op brw.nl/
onderzoek

1% Artsenbezoeker
0% Ziektekostenverzekeraar
2% Overige externe
zorgverleners

16%
Interne
afdeling

1% Externe specialist
2% Externe
verpleegkundige
1% Apotheek
3% Huisarts/
huisartsenpraktijk
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74%
Patiënt

