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In de wereld van de oncologie is alles in ontwikkeling. Zo ook op de 
afdeling polikliniek. In deze serie een gesprek met Ilse Simons, hoofd 
polikliniek van het oncologiecentrum. 
 
Veel patiënten hebben het al gemerkt. We werken hard aan de 
digitalisering op de polikliniek van ons Oncologiecentrum. Sinds mei 
staat er in de wachtkamer een digitale aanmeldzuil  in de vorm van een 
computerscherm, waarop patiënten zich met de afsprakenbrief, of het 
ponskaartje van het ziekenhuis, kunnen aanmelden voor het spreekuur. 
Een vrijwilligster staat klaar om hierbij te helpen.  
De nieuwe vorm van aanmelden is onderdeel van het 
Leanverbeterproject. Het doel is om de organisatie verder te 
stroomlijnen en werkprocessen te verbeteren. Deze moet efficiënter 
worden en toch flexibel blijven, als het aan Ilse Simons ligt. Ilse is binnen het oncologiecentrum 
verantwoordelijk voor de baliemedewerkers en verpleegkundigen, maar ook voor de logistieke 
organisatie en ICT. Ze denkt mee over het toekomstig beleid en kwaliteitsverbetering van de zorg, is 
een spin in het web bij oncologie, maar zelf spreekt ze van een “manusje van alles”. Ze is betrokken 
en enthousiast, komt uit de praktijk, werkte jaren in de verpleging, maakte via het dagcentrum 
kennis met oncologie, werd consulent en waagde in 2008 de sprong naar een managementfunctie.  
Ilse hecht veel waarde aan samenwerking met patiënten. Ze houdt enquêtes, overlegt met het 
patiëntenpanel en probeert zoveel mogelijk te leren van klachten. Zo is de digitale zuil ingezet om 
een eind te maken aan de lange wachttijden aan de balie en het erbij behorende gebrek aan privacy. 
 
Voor het maken van spoed- en of complexe afspraken is een aparte balie ingericht. Dankzij afspraken 
met radiologie en dagcentra wordt de tijd voor het maken van veel vervolgafspraak al ingekort. 
Helaas moet er nog veel per fax verstuurd of telefonisch geregeld worden, dit zorgt nog steeds voor 
een vertraging bij het maken van een vervolgafspraak. 
 
Aan patiënten die in het Ontmoetingscentrum op hun beurt wachten, wordt gevraagd om vijf 
minuten voor de afspraak in de wachtkamer te gaan zitten, om te zorgen dat spreekuren soepel en 
efficiënt verlopen. Bij al deze maatregelen vragen we patiënten naar hun ervaringen met deze 
vernieuwingen. Dat leidde bijvoorbeeld tot het schuinleggen van het scherm van de aanmeldzuil, 
zodat er niet kan worden meegelezen. Het blijft een flexibel proces van uitproberen en aanpassen, 
maar “we slaan hiermee twee vliegen in een klap”. Patiënten en personeel zijn er tevreden over.  Er 
zijn nu wel patiënten die het persoonlijk contact missen met de baliemedewerkers. Dat kunnen we 
tijdens het maken van vervolgafspraken recht zetten, omdat daar nu juist meer tijd voor is. Op dit 
moment bekijken we of we het loopbriefje met stickervel kunnen aanpassen naar een kleiner 
formaat. Het sticker vel moeten we voorlopig handhaven, omdat het niet mogelijk is om op iedere 
spreekkamer een stickerapparaat te instaleren. Daarnaast gaan we binnenkort meer opdrachten 
digitaal verwerken, waardoor we steeds minder stickers nodig hebben.  
 
Het volgende project loopt alweer, dat van de telefonische bereikbaarheid. Deze is sinds 2010 in 
handen van een callcentrum. Patiënten vinden het niet prettig om hun verhaal te moeten vertellen 
aan vreemden, en geven net als verwijzers aan dat ze in eerste instantie een medewerker van het 
Oncologiecentrum willen spreken. Het moet anders, maar gemakkelijk is dat niet, want het gaat om 
gemiddeld 1900 telefoontjes per maand. Ilse denkt aan meerdere oplossingen: aan scholing voor het 
personeel, dat empathisch moet kunnen reageren op ernstig zieke patiënten, maar tegelijkertijd 
efficiënt informatie moet kunnen geven over wie er wanneer terugbelt (bellers wachten soms de een 
hele dag op een antwoord).  We zullen kijken wat de mogelijkheden zijn. Staan patiënten 



bijvoorbeeld open voor een keuze menu aan de telefoon? Ook kunnen we het maken van afspraken 
via mail en website stimuleren.  
 
Hierna komen de wachtkamers aan de beurt. Daarbij willen we patiënten nadrukkelijk vragen wat zij 
verwachten van onze wachtkamer. Wie weet wat er daarna weer verbetering behoeft, want ons doel 
is om het grootste Oncologiecentrum van Zuidoost Nederland te worden. Maar ook dan houdt het 
proces van kwaliteitsverbetering niet op. Patiënten kunnen er op blijven rekenen dat ze erbij 
betrokken worden. Of het nu gaat om hun eigen medische behandeling, of om de sociale en 
psychologische processen, die helpen om de zorg aan te passen aan hun persoonlijke wensen en 
mogelijkheden.  
 


