
 

 
 
 

 

Inzicht in relaties 
 
  

 
 

 

De integrale kanker centra of IKC’s hebben ieder een werkgebied dat zo’n vijf tot 
twintig ziekenhuizen omvat. Voor het beheren van alle relaties gebruikten de 
IKC’s tot 2009 allemaal verschillende systemen, zoals Access, Excel en Outlook. 
De centra hadden als wens om allemaal hetzelfde systeem te gebruiken.   
 
Allemaal eigen systemen 
Daarnaast voorzagen de gebruikte systemen niet of slechts in beperkte mate in 
een aantal noodzakelijke onderdelen om klantgericht te kunnen werken. Er 
ontbrak bijvoorbeeld functionaliteit op het gebied van opbouw van adressering, 
opbouw aanhef, titulatuur, land- en taalspecifieke adresopbouw. Verder was er 
geen mogelijkheid om Worddocumenten (brieven, faxen, etiketten) te genereren 
op basis van sjablonen en was er geen koppeling met www.IKCNet.nl.  
 
Nieuw systeem voor CRM 
In eerste instantie hebben 2 IKC’s en de VIKC PerfectView gevraagd een voor-
onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Microsoft Dynamics CRM in de 
ondersteuning van:  
 

• relatiebeheer 
• marketing 
• campagnemanagement 

  
Op basis van de daarna geformuleerde eisen en wensen is een oplossing 
ontwikkeld op basis van Microsoft Dynamics CRM. De gewenste manier waarop 
bij de IKC’s relaties worden beheerd, vereiste een aanpassing van de applicatie 
door PerfectView. Een aantal –voor de zorg kenmerkende- voorbeelden zijn:  
 

• opbouw van de juiste aanhef en adressering op basis van land, taal, 
geslacht, formeel of informeel aanschrijven en op werk- op privéadres 
aanschrijven 

• relaties kunnen tussen accounts, tussen contactpersonen én tussen  

Organisatie  

De acht integrale kankercentra (IKC’s) in Nederland 

hebben als doel om te bevorderen dat mensen met 

kanker en hun naasten zo dicht mogelijk bij huis 

toegang hebben tot een samenhangend en kwalitatief 

verantwoord zorgaanbod. Het zijn samenwerkings-

verbanden van zorgverleners en instellingen in de 

oncologische en palliatieve zorg. De integrale kanker-

centra ondersteunen zorgverleners bij het bieden van 

integrale zorg, zowel intra- als extramuraal. Bij de 

kankercentra werken ruim 300 werknemers en zijn 

rond de 400 consulenten actief. Alle ziekenhuizen zijn 

aangesloten bij een integraal kankercentrum. Landelijk 

werken de integrale kankercentra samen binnen de 

Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). 

 
 
 
“We kunnen nu onze relaties beheren met één 

programma dat ook nog eens goed integreert 

met Outlook” 

drs. M.G.C.W. (Marion) van Oirschot, projectleider 

communicatie 

 

 

Cure 

PerfectView 

 

PerfectView biedt een totaaloplossing voor het 
automatiseren van processen rondom relaties, 
documenten en werkstromen. Vanaf 1984 heeft 
PerfectView een leidende positie opgebouwd als 
producent en leverancier van CRM-, Workflow, en 
Midoffice software. Het bedrijf richt zich op 
organisaties die klantgericht willen denken en 
werken. PerfectView kan helpen bij het oriënteren, 
aanschaffen, implementeren en inzetten van CRM 
software. Het bedrijf beschikt over teams met 
specifieke kennis van en passie voor een specifieke 
branches, waaronder de zorgsector. 



 

 

 
Eisen    
- CRM-oplossing 

- eenheid in relatiegegevens uit diverse databanken  

- beter klantgericht werken 

- ondersteuning voor relatiebeheer, marketing en 

campagnemanagement 

 

 
Voordelen    
- standaarddocumenten 

- relatiegebonden aanhef en adressering 

- rolafhankelijke informatie  

- werkgroep- en netwerkafhankelijke selecties 

- Outlook als gebruikersinterface 

- vastlegging correspondentie  

 

 
Producten    
Microsoft  Dynamics CRM 

Microsoft Office 

Microsoft Windows Server 

Microsoft SQL Server 

 
 
 
 

  

PerfectView 

Jack Augustinus, Managing  

Accountmanager 

www.perfectview.nl 

  

VIKC 

drs. M.G.C.W. (Marion) van Oirschot,  

projectleider communicatie 

www.ikcnet.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accounts en contactpersonen bestaan; de keuze uit de rollen waarin één 
betrokkene aan een andere betrokkene is gekoppeld is op maat 
gemaakt, bijvoorbeeld (extra) rollen als voorzitter, secretaris en 
bestuurslid 

• naast ‘Accounts’ en ‘Contactpersonen’ kunnen diverse landelijke en 
regionale werkgroepen (gebaseerd op tumorsoorten) en netwerken 
(gebaseerd op specialisten) vastgelegd worden, samen met hun leden en 
rollen 

 
Het werken vanuit Outlook is erg belangrijk. Alle deelnemende organisaties 
maken gebruik van de Outlook cliënt van Microsoft Dynamics CRM. Dit sluit aan 
bij de werkwijze van de IKC’s: zoveel mogelijk werken vanuit Outlook. Binnen 
Outlook zijn -op basis van rollen- bepaalde entiteiten wel of niet te zien bij de 
gebruikers.  
 
Om uit het CRM-systeem brieven, faxen en memo’s te kunnen genereren op basis 
van sjablonen is de add-on WordConnect geïmplementeerd. Passend binnen een 
goede CRM-strategie wordt er per relatie vastgelegd welk document deze relatie 
heeft ontvangen. Om gegevens van organisaties, contactpersonen en 
werkgroepleden te kunnen tonen op IKCNet (een omgeving, waar medewerkers 
kennis kunnen delen met in- en externe deskundigen) wordt een importbestand 
gegenereerd uit het CRM systeem voor IKCNet. 
 
 
 
 
 
   
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


