
 

 Wachtlijsten verkorten; de patiënt aan zet 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aanvankelijk werden patiënten die een operatie ondergaan, ongeacht hun 
leeftijd, de aard van de operatie of hun klinische toestand, eerst onderzocht door 
een anesthesioloog. Dit preoperatief onderzoek door een anesthesioloog heeft 
voor 80 procent van de patiënten geen meerwaarde. Veelal omdat er geen 
sprake is van een verhoogd operatierisico of omdat geen andere medische 
informatie verkregen wordt dan de informatie die al beschikbaar was.   
 
Onderzoek door anesthesioloog 
Daarnaast is er in sommige gevallen geen noodzaak voor een medische 
voorbehandeling. Onderzoek van elke patiënt door een anesthesioloog is dus in 
feite onnodig, maar wel de oorzaak van de capaciteitsproblemen waar het 
Máxima Medisch Centrum (MMC) mee kampte. Daarnaast bleek er op de twee 
locaties van het MMC in Eindhoven en Veldhoven geen sprake te zijn van één 
uniforme screeningsmethode.  
 
Specialistische aandacht 
Om beide problemen op te lossen, zocht het MMC naar een uniform 
geautomatiseerd systeem dat patiënten, die de medisch specialistische aandacht 
van de anesthesioloog behoeven, feilloos kan selecteren. Door vervolgens alleen 
deze patiënten op het spreekuur uit te nodigen, wordt een forse tijdsbesparing 
geboekt. Daarvan profiteren zowel de anesthesioloog als de patiënten die níet op 
het spreekuur hoeven te verschijnen.  
 
Eigen intake verzorgen 

Het POS-systeem is een interactieve kennisdatabank, waarin alle processen die 

met de screening en de aanstaande operatie te maken hebben zijn vastgelegd. 

Op basis van deze vastgelegde kennis worden de patiënt en de medewerker, die 

bij de POS assisteert, volgens de strenge protocollen van de anesthesiologen door 

het screeningsproces geleid. Nadat de patiënt van de specialist heeft vernomen 

dat een operatie noodzakelijk is, kan hij zich direct naar de POS-polikliniek 

Organisatie  

Máxima Medisch Centrum, ontstaan uit een fusie 

tussen het Diaconessenhuis Eindhoven en het Sint 

Joseph Ziekenhuis in Veldhoven, is een groot 

ziekenhuis op twee locaties. Jaarlijks worden 

17.000 patiënten in het MMC geopereerd. De 

instelling telt 836 bedden en ongeveer 3400 

werknemers, onder wie 175 specialisten. Bij de 

vakgroep anesthesiologie werken vijftien 

anesthesiologen. Het MMC behoort tot de twintig 

topklinische ziekenhuizen in Nederland. 

 
 
 
 
 
“Ik noem het ‘programming for dummies’, 

zo gemakkelijk werkt deze tool.“ 

Dr. A. (Lex) Pfaff, anesthesioloog MMC 

 

 

Cure 

Zoombim 
Roel Lakmaker, directeur Zoombim: ‘De portal 
biedt diverse nieuwe mogelijkheden. Zo zijn wij 
verplicht om onze patiënt schriftelijke informatie 
aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
voorlichtingsbrochure. Als alternatief voor de 
voorlichtingsbrochure kan deze informatie ook 
via de portal worden aangeboden. De portal 
betekent overigens niet dat er een einde komt 
aan het persoonlijke contact met de patiënt. De 
patiënt die zijn intake online afhandelt, kan altijd 
aangeven of hij behoefte heeft aan een 
persoonlijk gesprek met een anesthesioloog.’ 



 

 

 
Eisen    
- tijdsbesparing  

- uniformiteit in de besluitvorming 

- eenvoud voor de patiënt én de specialist 

- efficiënter werken voor de anesthesiologen 

 

 
 
Voordelen    
- minder patiënten moeten op afspraak naar het 

ziekenhuis 

- meer tijd voor patiënten die écht aandacht 

nodig hebben 

- vacature van 1 fte kan vervallen 

- uniforme besluitvorming  

- hogere efficiëntie en kostenbesparing 

 

 
 

Producten    
Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft Visual Studio .NET 

Microsoft Office 

 
 
 
 
ZoomBIM BV 

Roel Lakmaker, directeur 

www.zoombim.nl 

  

Máxima Medisch Centrum, Locatie Veldhoven 

Dr. A. (Lex) Pfaff,  

anesthesioloog MMC 

www.mmc.nl 

 

 

 

 

begeven en daar zelf zijn intake regelen. Een aparte intakeafspraak maken is dus 

niet meer nodig. Het systeem geeft op grond van de doorlopen dialoog en de 

achterliggende beslissingslogica precies de juiste informatie, die ten behoeve van 

de operatie van essentieel belang is en heeft een efficiëntieverhoging en 

kostenverlaging als gevolg. Dr. A. (Lex) Pfaff, anesthesioloog MMC: ‘Voor de 

17.000 operaties die het MMC jaarlijks uitvoert, moesten in het verleden 

evenzoveel intakegesprekken worden gevoerd. Vanwege capaciteitsproblemen 

stonden we op het punt hiervoor een extra kracht aan te trekken. Nu de POS-

applicatie de eerste screening uitvoert en precies aangeeft voor welke patiënten 

een gesprek met de anesthesioloog nodig is, hebben we die vacature kunnen 

schrappen.’  
 
De toekomst 
De POS-tool is webbased, daarom is het mogelijk deze op termijn in een portal 
onder te brengen. De anesthesiologen zouden dan vanuit huis de gegevens van 
hun patiënten kunnen bekijken, om zo de volgende werkdag voor te bereiden. 
Ook zouden patiënten via de portal vanuit huis de POS-intake kunnen doorlopen. 
Ze hoeven daarvoor dan niet meer naar het ziekenhuis. Is er sprake van een 
wachtlijst voor de ingreep, dan kunnen ze ook zien wanneer ze aan de beurt zijn. 
De elektronische intake lost direct capaciteitsproblemen op.  
 
POS 
De POS-oplossing voor het MMC heeft het Microsoft .NET Framework als basis. 
Voor de gegevensopslag wordt een Microsoft SQL Server database gebruikt. Er 
hoeft geen speciale software te worden geïnstalleerd. Met een gewone 
internetbrowser heeft de patiënt toegang tot de POS-applicatie. 
 
Berichtenverkeer op basis van de Health Industry Level 7 (HL-7)-standaard tussen 
POS en de patiëntenadministratie van het ziekenhuis is essentieel en onderdeel 
van het project. Uit de huidige ervaringen is al duidelijk geworden dat een 
uitgebreider berichtenverkeer tot nog meer efficiëntie zal leiden. Dergelijke 
uitbreidingen zijn mogelijk dankzij de flexibiliteit die het Microsoft .NET 
Framework en de SQL Server databaseomgeving samen bieden.   
 

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. 
 
 


