
Aanleiding 
 Bouw nieuw ziekenhuis 

 vanwege samenvoeging drie 

ziekenhuislocaties in  

‘s-Hertogenbosch

 Beschikbaarheid van Ricoh’s 

vernieuwende technologische 

oplossingen voor een optimale 

patiëntenlogistiek en  

–informatievoorziening

Aanpak
 Ontwikkeling registratiesysteem 

met JBZ-pas ter vervanging pons-
plaatjessysteem

 Plaatsing drie centrale gegevens-
controlezuilen

 Plaatsing aanmeldzuilen bij poli-
klinieken

 Integratie met ZIS
 Hostessen voor extra uitleg zuilen 

Patiënten doorlopend geïnformeerd over 
wachttijd en routing

“We hebben de ambitie om het meest patiënt-
gerichte ziekenhuis in Nederland te worden.”

Peter de Kubber,  
lid Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Resultaten
 De patiënt heeft beheer eigen 

gegevens bij gegevens- 

controlezuil

 Automatische melding bij poli’s 

en afdelingen via aanmeldzuil.

 Patiënt doorlopend via scher-

men geïnformeerd over af-

spraakstatus, wachttijden en 

routing

 Afname aantal balies bij poli-

klinieken

 Besparing tijd en kosten van 

baliepersoneel

 De wachtruimtes zijn rustiger

 De patiënt staat niet meer in de 

rij om zich aan te melden

CASE JEroEn boSCh ziEkEnhuiS, ‘S-hErtogEnboSCh

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in 

’s-Hertogenbosch heeft onlangs drie 

voormalige Bossche locaties samen-

gevoegd tot één groot, nieuw zieken-

huis. Ultramodern en voorzien van de 

nieuwste technologieën om patiënten 

en medewerkers een zo groot mogelijk 

gevoel van comfort en veiligheid te  

bieden. Het gedreven management 

van dit ziekenhuis streeft er altijd naar 

om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Het optimaliseren van informatievoor-

ziening naar de patiënt speelt hierin 

een zeer belangrijke rol. 

Wordt u al geholpen?

“Het gaat erom dat zo veel mogelijk  

relevante informatie voor het wel- 

bevinden van de patiënt te allen tijde  

beschikbaar is. Dit geldt natuurlijk 

voor medische informatie, maar na-

drukkelijk ook voor informatie die voor 

het ziekenhuisverblijf van belang is”. 

Aan het woord is Peter de Kubber, lid 

van de Raad van Bestuur van het  

Jeroen Bosch Ziekenhuis. “We hebben 

de ambitie om het meest patiënt- 

gerichte ziekenhuis in Nederland te 

worden. Intern is deze al omgedoopt 

tot ‘Wordt u al geholpen?’-ambitie. Dit 

streven heeft ons doen besluiten  

gebruik te gaan maken van een zeer 

innovatieve oplossing voor patiëntlo-

gistiek, ontwikkeld door de specialis-

ten van Ricoh. Een goede eerste stap, 

waarmee we onze ambitie kunnen 

waarmaken. Zowel voor zorgverleners 

als voor patiënten is dit nieuwe sys-

teem een enorme kwaliteitsverbete-

ring.” 



Kijk voor meer informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis op www.jbz.nl

Registratie met JBZ-pas door  

patiënt zelf

De Kubber: “In de entree van de nieuw-

bouw bevindt zich de centrale inschrijf-

balie waar patiënten een representatieve 

JBZ(Jeroen Bosch Ziekenhuis)-pas 

krijgen, met veel modernere functies 

dan de voormalige ponskaart. De JBZ-

pas is de toegangspoort tot het systeem 

van patiëntenlogistiek dat als het ware 

onder het ziekenhuisbezoek ‘draait’. 

Daarnaast beschikken we over drie  

gegevenscontrolezuilen, waar patiënten 

zelfstandig de gegevens van hun JBZ-

pas kunnen beheren. De pas is de  

logistieke spil in het verblijf van de patiënt 

in het ziekenhuis.” 

Actuele informatie over wachttijden

De Kubber vervolgt: “Eenmaal aange-

komen bij de bestemming - polikliniek, 

functieafdeling, bloedprikdienst of  

röntgen - meldt de patiënt zich bij de 

patiëntenaanmeldzuil ter plaatse en 

verkrijgt na invoering van de JBZ-pas 

de meest actuele informatie over de 

wachttijd en wachtruimte. Het doet 

denken aan het informatiesysteem op 

Schiphol, waar passagiers en bezoekers 

op elk moment kunnen zien wanneer 

hun vlucht vertrekt of landt en waar ze 

moeten zijn.”

Meer tijd voor zorg

Patiënten zijn tevreden over het moderne 

systeem. Ze noemen als groot voordeel 

dat ze beter weten waar zij aan toe zijn 

omdat zij doorlopend worden geïnfor-

meerd. De Kubber ten slotte. “Het  

systeem van verschillende balies bij de 

poliklinieken en lange wachtrijen is 

hiermee verleden tijd. We kunnen nu 

alle informatie veel sneller delen, dus 

veel efficiënter werken en meer tijd  

steken in de echte zorg. ”. 

Over het Jeroen Bosch ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een 

groot ziekenhuis met meerdere locaties 

in de regio ’s-Hertogenbosch en de 

Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de 

regio een gastvrij ziekenhuis waar per-

soonlijke aandacht voor de patiënt, 

kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. 

Het ziekenhuis heeft de ambitie om het 

meest patiëntgerichte ziekenhuis in 

Nederland te zijn. Met ruim 240  

medisch specialisten verdeeld over 29 

specialismen is het Jeroen Bosch  

Ziekenhuis een topklinisch centrum 

voor acute en specialistische zorg. Als 

opleidingsziekenhuis levert het een be-

langrijke bijdrage aan de opleiding van 

artsen en verpleegkundigen in Nederland. 

Speerpunten in de zorg zijn oncologie, 

cardiovasculaire geneeskunde, endo-

scopie en transmurale geneeskunde.

Over Ricoh Nederland

Ricoh is leverancier van IT & Document-

oplossingen. Dankzij de sleutelrol die 

Ricoh heeft gespeeld bij de snelle  

ontwikkeling van de wereldwijde kan-

toorautomatisering, is het bedrijf in 

slechts twintig jaar uitgegroeid tot  

wereldwijd marktleider in duurzame 

documentoplossingen. Met 108.500 

medewerkers en kantoren in meer dan 

50 landen beschikt het Ricoh concern 

momenteel over één van de grootste 

verkoop- en servicenetwerken in de 

branche. 

Het hoofdkantoor van Ricoh Nederland 

is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.
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Ricoh, Utopialaan 25, 5232 CD, ’s-Hertogenbosch, +31 (0)73 645 26 00, www.ricoh.nl

www.ricoh.nl


