
Scanstraat Document Services van 

Ricoh in Ziekenhuis Nij Smellinghe

Vanaf april 2007 werken in het Dracht

ster ziekenhuis Nij Smellinghe acht per

sonen fulltime aan het digitaliseren van 

patiëntendossiers. In een tot ‘scanstraat’ 

omgetoverde ruimte, ingericht en be

mand door de men sen van Docu ment 

Services van Ricoh. 

“Veel ziekenhuizen laten hun papieren 

patiën tendossiers buitenshuis scannen 

en opslaan. Wij hebben besloten dit 

pro ces wél uit te besteden maar in ons 

 eígen ziekenhuis uit te voeren. Zo blij

ven de dossiers in het hele digitalise

ringsproces áltijd binnenshuis. Snel te 

raadplegen. Ook bij spoedgevallen. 

Van daar dat we ervoor gekozen hebben 

om hier in huis een scanstraat in te 

richten,  bemand door mensen van Do

cu ment Services van Ricoh.” We spre

ken met Olke Dijksma, Controller/Hoofd 

Dienst Informatie & Administratie Nij 

Smellinghe, over deze keuze en andere 

overwe gingen. 

Nog een andere insteek: 

éérst actuele patiëntendossiers

”De meeste ziekenhuizen starten met 

het digitaliseren van patiëntendossiers 

die langere tijd niet geraadpleegd zijn.

Onze insteek verschilt: wij maken éérst 

de actuele dossiers digitaal – op basis 

van spreekuur en opnamelijsten – om 

Ziekenhuis haalt scanspecialisten in  
huis voor digitalisering patiëntendossiers
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Aanleiding
  Archiefruimte en –mappen 

overvol

  Lange zoektijden naar dossiers 

en documenten

  Dossiers van medisch 

archief ↔ polikliniek: tijdrovend

  Administratieve handling 

omslachtig en tijdrovend

  Digitalisering dossiers buitens

huis: risico bij spoedgevallen

Resultaten
 Snelle, efficiënte digitalisering

  Alle dossiers áltijd en óveral 

te raadplegen

 Geen risico’s bij spoedgevallen

 Geen tijdverlies 

  Digitale en papieren 

dossier indeling komen overeen 

  In half jaar 100.000 

patiënten dossiers digitaal

  Minder administratieve handling

 Verkorting baliewachttijden 

 Meer tijd voor andere taken

“Digitalisering van dossiers wél uitbesteden maar in 

eígen ziekenhuis laten uitvoeren, heeft het grote voor

deel dat álle dossiers gedurende het hele proces áltijd 

en overal snel beschikbaar zijn.”

Olke Dijksma, Controller/Hoofd Dienst Informatie &  

Administratie, Ziekenhuis Nij Smellinghe 

Aanpak
  Inrichting scanstraat in ziekenhuis: 

twee krachtige scanners, acht 

medewerkers Document Services 

van Ricoh

  Planning: 

 stap 1:  scannen actuele  

patiëntendossiers

 stap 2:  scannen bulk oudere 

dossiers

  Koppeling Scansoftware en 

Ziekenhuis Informatiesysteem EZIS
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vervolgens de bulk oudere dossiers te 

digitaliseren. Hiervan hebben wij het 

snelst het meeste profijt: de dossiers 

van spreekuurpatiënten hoeven we niet 

meer te zoeken en heen en weer te 

slepen van medisch archief naar spe

cialist en retour.” 

Slechts drie maanden van idee  

tot eerste profijt

“Binnen drie maanden na het voorstel 

van Ricoh om een scanstraat ín Nij 

Smellinghe in te richten, waren appa

ratuur, mankracht en ruimte gereed. 

En konden we al van start!” 

Phil Krom van Document Ser vices van 

Ricoh, legt uit: “In een oude kantoor

ruimte zijn twee krachtige scanners ge

plaatst, voorzien van scansoftware, 

welke in het netwerk is ondergebracht 

en gekoppeld aan het in gebruik zijn 

de ziekenhuisinformatiesysteem. De 

 scan ruimte wordt bemand door acht 

scan specialisten die in twee ploegen 

van vier werken. Per ploeg zorgen drie 

personen voor het voorbereiden van 

de te scannen dossiers – barcode van 

om slagmap scheuren, documenten en 

for mulieren rangschik ken, tabbladen 

toe voegen, losse papieren verwijderen, 

scanbare stapeltjes maken – en per 

ploeg is er één persoon verantwoor

delijk voor het scannen en de scan

controle via de PC. Gescande dossiers 

zijn á la minute digitaal te raadplegen 

door elke specia list en andere geauto

riseerde be trok kenen.” 

Elk specialisme behoudt eigen 

 dossierindeling

De scansoftware voorziet in een flexibe le 

digitale opslag: de digitale dossierin

deling wordt aangepast aan de papie

ren indeling. Zelfde hoofdstukken, zelfde 

tabs, zelfde kleuren, zelfde volgorde. 

Dijksma: “Handig, want elk specialisme 

heeft eigen specifieke aandachtsge

bieden en do cumenten. Met dezelfde 

digi tale  als papie ren categorisatie 

hebben de specialisten de benodigde 

informatie sneller bij de hand. Het toe

voegen van uitslagen of andere docu 

menten aan het dossier kan op de poli 

zelf. Op elke poli staat een MFP, waar

mee we kunnen scannen en tevens 

printen, faxen en kopiëren. Ideaal!” 

Steeds meer tijd voor oudere dossiers

Dijksma: “Momenteel scannen we 1.450 

dossiers per dag. Aangezien veel poli

klini sche patiënten na ongeveer vier 

weken een volgende afspraak hebben 

en hun dossiers dan al eerder gedigita

liseerd zijn, komt er in de scanstraat nu 

steeds meer tijd vrij voor de bulk oude

re dossiers. Vanuit het medisch archief 

gaat er elke dag al een stapel oudere 

dossiers naartoe.” 

Vertrouwen groot:  

vernietigen papieren dossiers! 

Hoe zit het met het vertrouwen in de 

digita lisering? “Na scanning durven wij 

de papie ren dossiers te vernietigen! Dat 

zegt genoeg. Het levert ons erg veel 

ruimte op.” De aan blik op de steeds 

leger wordende archiefkasten onder

steunt deze bewering. 

Dit specialisme hadden we nog  

niet in huis...

Dijksma: “Document Servi ces van Ricoh 

is voor ons een ideale partner in dit 

pro ces. Hiermee haal je als ziekenhuis 

een spe cialisme  binnen dat je uit

stekend kunt inzetten om  medische 

staf, administratief personeel én patiën

ten optimaal van dienst te zijn.” 


