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patiënten informeren over specifi eke situaties zoals 

nieuwbouw, wegwerkzaamheden, parkeren etc..

• Extra informatie bijsluiten: In de gevallen waarbij 

we herinneren via brief kunnen we eenvoudig extra 

informatie bijsluiten zoals direct geprinte brochures 

en vragenlijsten in de context waar de patiënt voor 

komt. Dus specifi eke info afhankelijk van het type 

afspraak.

• Enkel” bericht modus: Bij meerdere afspraken op 

dezelfde dag wordt er een combinatie bericht 

gemaakt met slechts één keer een herinnering. 

Verzending afspraken overzicht Er is een mogelijk-

heid om bepaalde patiënt groepen steeds één keer 

maandelijks, een totaal overzicht van afspraken te 

sturen.

Wat levert het op?
• Forse besparing op kosten direct resultaat met een 

snelle terugverdientijd (vuistregel voor het vergeten 

van een afspraak gemiddelde verliespost van circa 

€ 100,-)

• Verhoging van effi ciency, effectievere inzet van 

personeel en materieel

• Geen irritatie bij patiënten omdat ze zich per abuis 

op verkeerde locatie melden

• Bekorten van de wachtlijsten

• Kostenbesparing doordat eerder kan worden

ingegrepen voordat er zich complicaties voordoen

• Maximale conversie door gerichte en gefragmen-

teerde herinnering uitgesplitst per doelgroep

• Patiënt benadering specifi ek per doelgroep naar 

keus met gesproken boodschappen, SMS, brieven 

en eMail.

• Systeem onafhankelijk werkt met alle ZIS, EPD en 

agendering leveranciers in verband met open HL7 

standaard

• Uitsluiten herinnering van specifi eke groepen, 

penitentiaire inrichtingen, verzorgingstehuizen etc.

• In combinatie met herinnering nuchter verschijnen 

en antistolling medicatie minder uitval van OK 

ingrepen

• Sluit perfect aan op architectuur van de ICT

infrastructuur, geen lossen bestanden maar 

volledig geïntegreerd

• Optimale privacy, geen bestanden met patiënt

informatie buiten de muren van de instelling

• Ook inzetbaar voor verzending van groepsberichten, 

bij uitval door bijvoorbeeld ziekte van behandelaar of 

bij speciale algemene meldingen

• Positieve uitstraling en verbetering van de (regionale) 

concurrentiepositie

Samenvattend
Ga anders denken. “Ga van No Show naar Make 

show”. Het gaat om de totaal visie op patienten-

logistiek. Dit hebben Ricoh en Logis.P in huis. Ricoh 

en Logis.P nemen bewust afstand van de weg blijf 

inventarisatie en complexiteit met facturatie en uit-

besteding aan incasso bureaus met daarbij het veroor-

zaken van boze klanten. Een systeem voor patiënten- en 

informatielogistiek is dankzij de kennis en ervaring van 

Logis.P en Ricoh snel en doeltreffend te implementeren. 

Koppelingen met de meest gebruikte ziekenhuis- en 

bedrijfsinformatiesystemen komen naadloos tot stand 

op basis van standaarden. Ook daarbij blijft het 

ziekenhuis regisseur: de oplossingen kunnen staps-

gewijs en volgens prioriteit en beleid ingezet worden 

waar men dat wil. Extra modules kunnen op ieder 

moment toegevoegd worden, zonder een ingrijpende 

impact op de organisatie of het zorgproces. 

De expertise van Logis.P en Ricoh komt tot uiting in 

een vertrouwde lange termijnrelatie die ziekenhuizen 

zorgen uit handen neemt. En de zorgzame handen 

van ziekenhuizen weer aan het bed brengt.

Vragen?
Neem dan contact op met Pieter Rahusen, Market 

Development Manager Healthcare Corporate 

Marketing 

Ricoh Nederland B.V.

Utopialaan 25, 5232 CD

Postbus 93150, 5203 MB  

‘s-Hertogenbosch

Tel: +31(0)736452739

GSM: +31(0)648877670

pieter.rahusen@ricoh.nl
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Schippers dwingt ziekenhuizen 
no-show aan te pakken
Ziekenhuizen moeten meer doen tegen patiënten die 

niet komen opdagen. In eerste instantie laat Minister 

Schippers  dit aan de instellingen zelf over, maar als dat 

onvoldoende effect oplevert, overweegt zij wettelijke 

maatregelen te treffen. Dit schrijft minister Schippers 

in haar Kamerbrief van 11 april over kostenbewustzijn. 

Schippers haalt in haar brief goede voorbeelden aan, 

zoals het Medisch Centrum Haaglanden. Dat stelde 

patiënten een boete in het vooruitzicht als zij weg-

bleven van hun afspraak. Het percentage no-show 

daalde daardoor van 7,5 naar 4 procent. Schippers zegt 

terughoudend te willen zijn in het verplicht opleggen 

van specifi eke maatregelen omdat zij de kosten en 

baten voor elk ziekenhuis niet tegen elkaar kan 

opwegen. De hoogte van het percentage no-shows 

verschilt per ziekenhuis en is afhankelijk van de samen-

stelling van hun patiëntengroep. De werkzaamheid van 

een speciaal no-showtarief verschilt per ziekenhuis, 

evenals de kosten die een ziekenhuis moet maken om 

de ziekenhuisadministratie hierop aan te passen. Al 

met al concludeert de minister dat elk ziekenhuis een 

maatwerkoplossing nodig heeft die het zelf moet kiezen.

Ricoh en Logis.P
Ziekenhuisdirecties zijn tegenwoordig niet benijdens-

waardig. Het waarborgen van de kwaliteit, toeganke-

lijkheid en betaalbaarheid van de zorg is op zichzelf al 

een forse verantwoordelijkheid. De dubbele vergrijzing, 

de combinatie van een grote groep ouderen en een 

langere levensverwachting, maakt die uitdaging 

structureel. Bovendien zijn komende generaties kleiner 

in getal, waardoor er minder werkenden zijn die de 

kosten, en de zorg zelf, op moeten brengen. Daarbij 

zijn patiënten steeds beter geïnformeerd, mondiger en 

ongeduldig. En zij hebben een keuze, want de overheid 

stimuleert marktwerking om ziekenhuizen effi ciënter 

te maken. Dat vraagt om een bedrijfsmatige aanpak 

die de continuïteit van het ziekenhuis garandeert en de 

marktpositie versterkt. Bovendien staan ziekenhuizen 

een reeks ingrijpende bezuinigingen in het vooruitzicht. 

Ricoh heeft een healthcare team van specialisten die 

een ruime kennis en ervaring in de zorg hebben. 

Samen met Logis. Phebben we onze  krachten gebundeld 

om ziekenhuisdirecties te helpen het hoofd te bieden aan 

al deze uitdagingen.

De gecombineerde patiënten- en informatielogistiek 

propositie van Logis.P en Ricoh  biedt een antwoord 

voor het volledige vraagstuk van procesoptimalisatie 

rond patiëntlogistiek in ziekenhuizen. Deze is gefundeerd 

op aantoonbare ervaring, gespecialiseerde kennis en 

bewezen producten- en dienstenportfolio’s. Vanuit deze 

solide basis reiken fl exibele oplossingen tot diep in ieder 

segment van het hele zorgproces, modulair en volledig 

op maat voor iedere afzonderlijke ziekenhuisomgeving.

Dit heeft geleid tot een reeks oplossingen die zieken-

huizen helpen kosten te besparen, processen te 

verbeteren, no show te beperken en de kwaliteit te 

verhogen. Bovendien leiden de oplossingen van Logis.P 

en Ricoh tot een verhoogde patiënttevredenheid. 

Concreet voorzien Logis.P en Ricoh in een slimme 

aanpak voor documenten- en informatiebeheer. 

Daardoor leveren we:

• een bijdrage aan verbeterde kwaliteit en patiënt-

veiligheid door geautomatiseerde overname van 

gegevens van het identiteitsbewijs

• betere resultaten door minder ‘no-shows’ en meer 

‘make shows’

• verhoogde patiënttevredenheid

• fraudebestrijding door controle van gegevens en 

de aanwezigheid van de foto op de patiëntenpas 

en in het EPD

• voldoen aan eisen voor het naleven van wet- en 

regelgeving en aan kwaliteitseisen door aantoonbaar 

en slim informatiebeheer

• een oplossing zodat de patiënt op het juiste tijdstip 

en de juiste plaats in het ziekenhuis is

• een aantrekkelijke en taakgerichte werkomgeving 

voor zorgverleners

Ricoh en Logis.P verlagen de 
No Show via de patient logistieke 
oplossing
Afspraken worden spontaan vergeten, te laat of niet 

afgemeld of patiënten melden zich op de verkeerde 

locatie indien er meerdere vestigingen zijn. Deze ‘No 

Shows’ genereren gezondheidsrisico’s, langere wacht-

lijsten en ineffi ciëntie het geen de gezondheidszorg 

jaarlijks enorme bedragen kost. Als vuistregel wordt 

aangenomen dat een gemiste afspraak gemiddeld een 

verliespost genereert van circa € 100,--. Met inacht-

neming van een gemiddeld percentage No Show in 

Nederland van 5 tot 7 procent is het duidelijk dat er 

enorme fi nanciële consequenties verbonden zijn aan 

dit fenomeen. Steeds meer ziekenhuizen zijn zich 

hiervan bewust en besluiten in dit kader om patiënten 

te herinneren aan de eerder gemaakte afspraak. Als 

enige partij binnen Nederland hebben Ricoh en Logis.P 

ruime kennis en ervaring om afspraak herinnering 

volledig te integreren in de bestaande processen. 

Via een gestandaardiseerde HL7 koppeling wordt de 

afspraakherinnering rechtstreeks gekoppeld met het 

ZIS en afspraken planningssysteem. Alle in Nederland 

gebruikte zorgsystemen worden naadloos ondersteunt 

en geeft direct onderstaand voordeel vergeleken bij 

elke andere aanbieder:

• Geen handmatige bestandsuitwisseling of 

“klaarzetten” van bestanden;

• Geen privacy gevoelige informatie in systemen 

van derden, alle data blijft binnen de muren 

van de instelling;

• Slechts éénmalig herinneren bij meerdere afspraken 

op dezelfde dag

• Herinnering altijd up-to-date, actueel en “on the fl y” 

te wijzigen;

Door technieken van herinnering te combineren 

generen we een maximale conversie en een optimale 

afstemming met de patiënt. Ouderen vinden het 

bijvoorbeeld meestal prettiger om telefonisch in plaats 

van per e-mail of SMS herinnerd te worden. De patient 

wordt opmaat herinnerd exact op maat en zelfs op 

persoonlijke wens:

• Via brieven

• Door middel van SMS

• Door middel van telefonisch gesproken 

boodschappen (Voice Response)

• Via e-Mail

• Via Twitter

Uitval van OK uren doordat een ingreep niet kan door-

gaan of naar een later tijdstip ver-plaatst moet wor-

den is erg kostbaar. Eenmaal geïntegreerd binnen de 

processen, is uitbreiding naar zaken als OK herinnering 

voor nuchter verschijnen en speciale medicatie adviezen 

(antistolling) eenvoudig te realiseren.

Extra selectie criteria
• Uitsluiting “oude” mobiele nummers: Uit ervaring 

kunnen we melden dat herinneren via SMS naar 

“oude” mobiele nummers niet effectief is. Oude 

mobiele telefoonnummers zijn namelijk vaak van 

eigenaar gewisseld. Binnen de aangeboden oplos-

sing is het mogelijk om enkel recent gemuteerde 

mobiele telefoonnummers (bijvoorbeeld de afgelopen

24 maanden) via SMS te herinneren. Patiënten 

waarbij de laatste mutaties ouder zijn dan die 24 

maanden, worden voor een maximale conversie niet 

via SMS maar automatisch herinnerd op de vaste 

telefoon of per brief.

• Automatisch opvolgen No Show patiënten: Patiënten

die niet zijn komen opdagen of waarvan de afspraak

is afgezegd kunnen automatisch worden opgenomen

in een zogenaamde MakeShow lijst. Deze patiënten-

groep ontvangt volledig automatisch een herinnering

waarin gevraagd wordt alsnog een afspraak te 

maken.

• Bijzondere dagen: De aangeboden oplossing houdt 

automatisch bij dat er desgewenst niet herinnerd 

wordt via SMS of telefoon in de weekenden en op 

feestdagen.

• Aanvullend informeren: Het is mogelijk om zelf 

berichten te versturen op basis van een eigenhandig 

geselecteerde groep patiënten via een mail-merge. 

Hierbij kunnen patiënten aanvullend geïnformeerd 

worden per brief, gesproken boodschappen en SMS. 

Denk hierbij ondermeer aan het informeren van 

grote groepen patiënten voor oproep griep vaccinatie,

screening onderzoek borstkanker etc..

• Bulk communicatie bij uitval behandelaar: Het is 

mogelijk om in één keer berichten te verzenden 

naar patiënten in een bepaalde agenda van een 

zorgverlener om de afspraak af te zeggen bijvoor-

beeld bij ziekte. We kunnen tevens groepen 


