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Q&A Themasessie: Van 
traditioneel zorgpad naar 
moderne patiëntreis 
28 juni 2022 

 

Tijdens de online themasessie Van traditioneel zorgpad naar moderne 
patiëntreis op 23 juni 2022, zijn door u als deelnemers veel vragen 
gesteld. Dank daarvoor! De openstaande vragen die gericht waren aan 
Zuyderland, beantwoorden we in dit document voor u. 

 

Heeft u nog een aanvullende vraag? Stel die gerust aan uw 
contactpersoon bij BeterDichtbij of mail ons op 
service@beterdichtbij.nl. We helpen u graag verder. 

 

Met vriendelijke groet,  

Het BeterDichtbij team 

 

Questions & answers: specifieke vragen 
 

• Is de klanttevredenheid hoger (zo ja, hoeveel) bij toepassing 

van de nieuwe patiëntreis in Zuyderland? 

• Kristy Naus-Opbroek: “We meten tevredenheid nog niet 

zo lang. Het is helaas daarom nu nog te vroeg om 

fluctuaties in de tevredenheidsscore echt aan onze 

acties te kunnen attribueren. Echter, dit is wel ons doel; 

actief de tevredenheidsscore monitoren om te zien of 
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onze veranderingen effect hebben, positief of negatief. 

De toelichting die we terugkrijgen als onderdeel van 

onze tevredenheidsmeting laten echter wel al duidelijk 

de ervaringen van onze patiënten zien. Aanpassingen die 

we doorgevoerd hebben worden soms duidelijk 

opgemerkt en in reacties gemeld als positief of negatief 

ervaren. Beide nemen we op in onze feedback review en 

waar nodig nemen we deze op in onze veranderagenda.” 

 

• Zijn er ook (financiële) efficiency-voordelen in het proces 

intern bij het ziekenhuis? 

• Kristy Naus-Opbroek: “Die verwachten we zeker. 

Onderzoek naar klantervaring brengt ook direct 

inefficiënties in het eigen proces aan het licht, die je 

mogelijk anders niet zou constateren. 

Contactmomenten die meermaals (onnodig) 

plaatsvinden, afspraken die herhaaldelijk verschoven 

worden en leiden tot het versturen van nieuwe brieven, 

patiënten die op de verkeerde locatie staan door 

onduidelijkheid in afsprakendetails of bewegwijzering. 

Maar ook op het vlak digitalisering zien we 

mogelijkheden tot procesverbetering intern. We weten 

dat door de patiënt eigen regie te geven en bv 

afspraken zelf in te plannen we het aantal telefonische 

contactmomenten terug kunnen brengen. Medische 

beelden vrijgeven via patiëntenportaal of andere media 

zorgt ervoor dat we minder tijd kwijt zijn met DVDs 

branden, etc.” 
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• Delen jullie klantreis-inzichten met andere 

ziekenhuizen/organisaties, zodat er een 'vliegwiel'-effect 

ontstaat? 

• Kristy Naus-Opbroek: “Absoluut. Zuyderland neemt deel 

aan het mProve netwerk, en binnen dit netwerk wordt 

zeker positief gereageerd op onze klantcentrische 

programma aanpak. Daarnaast reiken we ook uit naar 

andere ziekenhuizen binnen maar ook buiten onze regio 

om ervaringen uit te wisselen.” 


