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Introductie
Michael E. Porter schreef in 2009:

“The current delivery system is not organized around value for patients [...] Our system 

rewards those who shift costs, bargain away or capture someone else’s revenues, and bill 

for more services, not who deliver the most value. The focus is on minimizing the cost of 

each intervention and limiting services than on maximizing value over the entire care cycle.”

Hij stelt hiermee twee perspectieven centraal, te weten het cliëntperspectief (cliëntwaarde) en het 

perspectief van de keten als zorgleverancier. Onze trombosedienst wil nadrukkelijk ook vanuit 

deze perspectieven. Het begrip ‘perspectief’ is gekozen als het jaarthema van dit verslag waarop 

de illustraties losjes zijn gebaseerd.

Er zijn natuurlijk veel meer perspectieven op gezondheidszorg. Zo zijn er het perspectief van 

de zorgverzekeraars, van de politiek, van de private belangen van de farmaceutische industrie 

en van de professionals en wetenschappers. Op één of andere manier moet er een verbinding 

tussen al deze invalshoeken worden gelegd met als resultaat het creëren van zoveel mogelijk 

Onze trombosedienst beschouwt het aanbrengen van deze verbindingen niet alleen als een 

opdracht aan beleidsmakers, maar ook als een uitdaging voor zichzelf als zorgaanbieder. Wij 

hopen dat deze opstelling ook blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat nu voor u ligt.

de introductie van nieuwe antistollingsmiddelen (de non-vitamin-K oral anticoagulants, ofwel 

“NOAC”). Wij benaderden dit perspectief ook in 2017 als een spannende strategische uitdaging 

staat. Waar mogelijk gebruiken we het woord “cliënt” en niet “patiënt”. Dat is een bewuste keuze 
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omdat veel van onze cliënten preventief behandeld worden en zich geen patiënt voelen. 

Bovendien weerspiegelt “cliënt” meer de actieve rol in het behandelproces waarin we 

zoveel mogelijk empowerment willen bieden.

Ook nu weer houden wij dit verslag beknopt en to-the-point, maar tegelijkertijd zo 

transparant mogelijk. Wie meer wil weten kan een bezoek brengen aan onze website 

www.trombosedienst-ede.nl of contact opnemen met ondergetekenden. Aan de diverse 

belanghebbenden bieden wij nadrukkelijk de mogelijkheid van een gesprek met bestuur 

en/of toezichthouders aan, dit als onderdeel van ons stakeholdersbeleid.

Het kwaliteitsperspectief is leidend bij al onze activiteiten op alle niveaus van operationaliteit, 

bestuur en toezicht. Dit focus wordt zichtbaar in het hoogwaardige kwaliteitssysteem 

wat volgens hoge eisen is geaccrediteerd. Maar bovenal wordt het verwezenlijkt door 

de individuele kwaliteit- en cliëntgerichte attitude van alle medewerkers. Aan hen, op 

welke plek in de trombosedienst dan ook, komt de dank en waardering toe. Zonder deze 

attitude leidt elk kwaliteitssysteem tot een levenloze, mechanische bureaucratie in plaats 

van de vitale, veerkrachtige en geïnspireerde organisatie voor antistollingszorg welke 

onze trombosedienst ook in 2017 was.

Ron van ’t Land, directeur

vantlandr@trombosedienst-ede.nl

Frans Lomans, voorzitter Raad van Toezicht

frans.lomans@gmail.com
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Leiding
Aan de trombosedienst werd leiding gegeven door een managementteam bestaande uit de directeur, 

de hoofdmedewerker, de teamleider, de coördinator van het zelfmanagement en de kwaliteitsmanager. 

Eindverantwoordelijke is de statutair-directeur, R.P (Ron) van ’t Land, arts, welke zowel leiding geeft 

aan de medische als aan de organisatorische kant van de trombosedienst. Vanaf december werd 

er bovendien een facilitair manager aangesteld welke in 2018 van het managementteam deel uit zal 

gaan maken. De kwaliteit van het leiding geven wordt doorlopend geëvalueerd. Belangrijk instrument 

hierbij is de feedback van medewerkers tijdens functioneringsgesprekken. Over het algemeen wordt 

de wijze van leidinggeven door medewerkers positief gewaardeerd. Niettemin zijn er ook kritiekpunten 

en deze worden meegenomen in het proces van continu verbeteren van de organisatie. Naast de 

operationele eindverantwoordelijkheid heeft de directeur vooral ook een rol in het leiding geven aan de 

strategische ontwikkelingen. Zie hieromtrent ook de paragraaf over beleid en strategie. 

 

Het kompas voor het leiding geven is nadrukkelijk de kwaliteit in de zin van de waardecreatie voor 

de cliënten. Dit perspectief wordt gedeeld door alle medewerkers in de organisatie. Van belang is 

dat de trombosedienst tussen alle medewerkers in de organisatie korte lijnen kent wat als vanzelf 

leidt tot een actieve participatie van veel medewerkers bij diverse ideeënontwikkelingen. Bovendien 

is de uitgebreide periodieke werkbespreking een goed platform voor het onderling informeren en van 

gedachten wisselen.

De directeur heeft een aanstelling van 0,7 fte. Hij heeft als nevenfunctie een rol als betaald adviseur 

van onder andere EPD-leverancier Portavita en geeft lessen kwaliteitszorg aan verpleegkundigen. Het 

inkomen van de directeur bedroeg in 2017 € 91.468 en zal vanaf 2018 worden afgebouwd conform 

de overgangsregeling WNTZ.
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De statutair-directeur is enig lid van de Raad van Bestuur. Op zijn functioneren, alsmede het functioneren van de totale 

organisatie wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht van 5 leden met ieder een eigen aandachtsgebied, 

onder voorzitterschap van de heer F.P. (Frans) Lomans. De leden van de Raad van Toezicht monitoren de werkzaamheden 

van de trombosedienst actief, onder andere door het af en toe bijwonen van werkbesprekingen en het bijwonen van de 

werkzaamheden. Tevens vervullen zij een adviserende rol, al dan niet op verzoek van de directeur. De leden ontvingen in 

2017 een vergoeding van € 3500. De voorzitter ontving daarop een toeslag van 25 %. De namen en contactgegevens kunt 

u vinden op de website van de trombosedienst, alsmede hun aandachtsgebieden en nevenfuncties. De Raad van Toezicht 

is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en leden bezoeken met regelmaat informatieve 

bijeenkomsten.



Beleid en strategie
Er waren in 2017 voor de trombosedienst twee belangrijke koersbepalende vragen. Deze vragen 

waren overigens in 2016 al aan de orde en zullen ook voor 2018 het beleid en de strategie 

bepalen. 

I. Hoe gaan we als organisatie om met de daling van het behandelvolume dat het gevolg 

 is van de NOAC-introductie? 

II. Hoe ziet de toekomst van de antistollingszorg in Nederland er mogelijk uit en hoe 

 positioneert de trombosedienst zich daarin?

Het eerste is primair een interne beleidsvraag en deze werd in 2017 geadresseerd door het 

hebben van een krimpscenario en een permanente analyse van de externe ontwikkelingen en 

de consequenties daarvan voor de interne capaciteitsbehoefte. Gezien de onzekerheid van de 

veel begrip vraagt. Het aannamebeleid is op deze vraag aangepast en de interne organisatie 

onderging en ondergaat een verandering welke het mogelijk moet maken om ook bij een lager 

behandelvolume een gezonde organisatie operationeel te houden welke de gewenste kwaliteit 

levert. De eerste vraag heeft zeker ook een externe strategische dimensie welke samenvalt met 

het omgaan met de tweede vraag.

Deze strategie had in 2017 als achtergrond het willen creëren van cliëntwaarde vanuit de 

keten, zoals dit in de introductie van dit jaarverslag ook centraal is gesteld. De strategie van 

de trombosedienst is dan ook niet primair gericht op het overleven qua trombosedienst, maar 

van organisatie in de ontwikkeling van de regionale keten. Om die reden werd er met de 

ketenpartners gewerkt aan het realiseren van het Antistollingscentrum Gelderse Vallei (“AGV”) 

wat in 2018 operationeel zal worden. Dit samenwerkingsverband heeft onder andere samen met 
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antistollingszorg en hierover gepubliceerd. Er is bovendien een breed antistollingsprotocol voor de regio ontwikkeld wat 

via het internet door iedere professional te raadplegen is. Met deze en andere activiteiten wil het AGV één van de best 

practices in Nederland zijn. Er was in 2017 veel belangstelling voor dit initiatief. Er werd een symposium georganiseerd 

vanuit dit AGV met een opkomst uit het gehele land. 
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Medewerkers
Het totaal aantal hier opgegeven fte’s is gestegen (tabel 1). Overigens wijkt het hier 

gerapporteerde aantal fte’s licht af van de opgave in de jaarrekening omdat aldaar gerekend is 

met de basisformatie, terwijl in dit jaarverslag ook alle extra uren meegenomen zijn. Dat maakt 

dat tabel 1 het meest realistisch de situatie weergeeft.

 

Van invloed op de gestegen fte’s zijn geweest:  het inwerken van nieuwe medewerkers (m.n. 

een arts en de facilitair manager), het implementeren van een nieuwe wijze van routeplanning 

en de toenemende omvang van de eventregistratie van de regionale NOAC-gebruikers. In het 

algemeen geldt bovendien dat het aantal bloedafnames en doseringen weliswaar licht daalt, 

maar dat de zorg hier omheen steeds complexere cliënten betreft en dus tijdsintensiever wordt. 

Dit is in belangrijke mate ook toe te schrijven aan het feit dat steeds meer vooral de minder 

complexe cliënten met een NOAC behandeld worden zodat de gemiddelde VKA-gebruiker een 

hogere zorgzwaarte heeft dan voorheen.

De onderlinge verhouding tussen de vier in de tabel opgenomen typen medewerkers wijzigt licht. 

Dit is vooral het gevolg van een veranderingen in de managementstructuur. Deze veranderingen 

zijn noodzakelijk omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan zaken als kwaliteitsmanagement, 

ICT-gerelateerde zaken en ketensamenwerking. Dat de grootste toename de operationele 

werkzaamheden betreft (de formatieruimte van artsen en paramedici gezamenlijk stijgt met circa 

9%) is hierboven verklaard.
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Tabel 1: Medewerkers
Personele bezetting en personele kosten

2017 2016

Formatieruimte per functiegroep

• artsen-trombosedienst 1,0  fte 0,8  fte

• paramedisch 19,2  fte 17,7  fte

• 2,4  fte 2,7  fte

• management 5,3  fte 5,0  fte

Totaal: 27,8 fte 26,0 fte

Kosten 
• lonen € 1.273.149 € 1.248.347 

• sociale lasten, pensioenlasten en overige kosten €   396.411 €   368.410

Totaal: € 1.669.560 € 1.616.757 



Middelen en materialen
Grote investeringen zijn er in 2017 niet gedaan. Wel wordt er doorlopend geïnvesteerd in 

softwareoplossingen en in bijbehorende materialen. Daarnaast werden er onderdelen van de 

ICT-basisstructuur vervangen in het kader van onderhoud en verbetering.

Ter ondersteuning van de transitie naar accreditatie conform ISO 15189 werd er gebruik gemaakt 

van advisering in de aanloop naar een audit welke in januari 2018 zou plaatsvinden. 

De trombosedienst maakt gebruik van point-of-care meters (voor zelfmetende cliënten, voor 

“near patient testing” en voor eigen gebruik) en deze worden nu al enige tijd niet meer geleased, 

maar aangeschaft en afgeschreven. Er werd dan ook geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding.

Zoals in de paragraaf over beleid en strategie gelezen kan worden is de trombosedienst actief 

in het verbeteren en moderniseren van de regionale antistollingsketen. Hierin werd geïnvesteerd 

door het inzetten van een extern projectbegeleider, het begeleiden van onderzoek en publicatie 

met betrekking tot een business case, het ontwikkelen van een web based antistollingsprotocol 

en het organiseren van bijeenkomsten van de regionale projectgroep.
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Processen en productie
In tabel 2 zien we dat het aantal behandelde cliënten daalde met 7,8 %. Dit is met zekerheid een gevolg van de NOAC-

zelfmanagementcliënten (zelfmeten én zelfdoseren) in 2017 tegen de algemene trend in steeg met 5,7 %, terwijl de overige 

categorieën een afname lieten zien van 9,8 %. Het aantal INR’s met afgegeven dosering daalde net 5,0 %, ofwel relatief minder 

dan het aantal cliënten. Dientengevolge steeg de gemiddelde controlefrequentie met 3,3 %, van 21,5 naar 22,2 maal per jaar. 

De belangrijkste verklaring lijkt gegeven te worden door het feit dat de NOAC-gebruikers protocollair uitgeselecteerd worden, 

zodanig de “overblijvende” trombosedienstcliënten relatief complexer zijn en een intensievere begeleiding behoeven.

 

Het percentage fenprocoumongebruikers steeg van 21 % naar 23 % door een actief beleid waarbij cliënten met instabiele 

INR’s op het kortwerkende acenocoumarol in overleg met de behandelend specialist of de huisarts werden overgezet op het 

langwerkende (en daardoor stabielere) fenprocoumon.

 

Uit tabel 3 kunnen we eveneens concluderen dat het aantal INR-controles afnam, dat wil zeggen bij de cliënten waarbij er 

bloed uit een ader wordt afgenomen (veneuze afname) waarvan in het centrale lab de INR wordt vastgesteld. Deze INR-

analyse wordt voor ons uitgevoerd door het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het aantal INR’s met behulp van 

een vingerprik en een point-of-care meter (zelfmanagement, zelfmeten en near-patient-testing) steeg daarentegen licht. Het 

aandeel veneuze afnames bij de cliënt aan huis steeg licht, in absolute zin met 1,7 % en in relatieve zin met 3,6 %. Dit is 

waarschijnlijk eveneens het gevolg van het hierboven vermelde fenomeen dat de gemiddelde trombosedienstcliënt complexer 

(en ouder) wordt en daarom minder goed naar een prikpost kan komen. Het aantal bloedafnames voor het  (huis)artsenlab 

steeg met 2,7 %.

Tabel 4 laat het relatieve aandeel van de indicaties zien. Het zal niet verbazen dat door de NOAC-introductie het begin van een 

stijgt. Het aandeel cliënten met een trombosebeen of longembolie bleef in 2017 gelijk, al is de kwantitatieve verhouding tussen 

beide manifestaties van een veneuze trombo-embolie wel wat veranderd. Het aandeel van cliënten met een mechanische 

kunstklepprothese daalde licht. Dit zal verklaard kunnen worden door de opmars van de klepprothese van biologisch materiaal.
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Tabel 2: Cliënten
Cliënten, doseringen en gebruikte vitamine K-antagonisten

31/12/2017 31/12/2016

Aantal patiënten

• regulier, zelfmeten en near patient testing (dosering door TD) 4.058 4.455

• zelfmanagement (dosering door cliënt) 615 582

Totaal: 4.673 5.037

2017 2016

Aantal doseringen

• Aantal INR-controles en doseringen door TD 94.318 98.999

• Gemiddeld aantal INR-controles per behandeljaar 22,2 21,5

• Gemiddeld interval tussen twee INR-controles 16,44 dagen 16,97 dagen

Gebruikte vitamine K-antagonisten

• acenocoumarol 77,0% 79,0%

• fenprocoumon 23,0% 21,0%

• warfarine sporadisch sporadisch
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Tabel 3: Productie

2017 2016

Aantal INR

• veneuze afnames op prikposten 41.815 45.886

• veneuze afnames bij cliënt aan huis 39.030 39.970

• zelfmeting en near patient testing 13.473 13.143

• percentage veneuze INR-afnames aan huis 48,3% 46,6%

Aantallen afnames (huis-)artsenlab

• aantal afnames op prikpost 36.977 36.356

• aantal afnames bij cliënt aan huis 11.596 12.872

• afnames in instellingen 2.003 niet meegerekend

• totaal afnames (huis-)artsenlab 50.576 49.228

• percentage afnames aan huis 23,9% 26,1%

Totaal aantal veneuze afnames: 131.421 135.084
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Tabel 4: Indicaties
Verdeling behandelde aandoeningen alle cliënten

2017 2016

Indicatiegroepen

• diepe veneuze trombose (primair en recidief / alle locaties) 10,3 % 9,7 %

• longembolie (primair en recidief)   6,2 %   6,6 %

• profylaxe veneuze trombo-embolie   0,2 %   0,2 %

• 65,5 % 65,9 %

• coronairsyndromen en coronaire ingrepen   1,0 %   1,2 %

• mechanische kunstklepprothesen   6,2 %   6,8 %

• hartfalen, cardiomyopathie en overige hart(klep)afwijkingen   3,6 %   3,3 %

• cerebrale vaatproblemen en cerebrale embolie   2,3 %   2,5 %

• arteriële vaatproblemen en arteriële embolie   1,6 %   1,4 %

• vaatoperaties   1,6 %   1,6 %

• overig (incl. bioklepprothese en overige hartchirurgie)   1,5 %   0,9 %

Totaal: 100% 100%
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Uitkomsten van 
medische kwaliteit
Vanaf 2017 rapporteren wij de kwaliteit van de INR-waarden nog slechts op één wijze, namelijk 

als Time in Therapeutic Range (TTR), op basis van de lineaire interpolatie methode. Dit is een 

berekening van het percentuele deel van de tijd dat de patiënten gemiddeld een INR binnen de 

range hebben (tabel 5). Voor deze TTR is gekozen omdat ook in internationale wetenschappelijke 

studies deze kwaliteitsrapportage gebruikt wordt. We nemen daarbij zoals gebruikelijk de cliënten 

die al langer onder behandeling zijn en waarbij de INR-uitslagen en de doseringen inmiddels min 

of meer gestabiliseerd zijn.

 

We zien in 2017 een geringe afname van de TTR in beide intensiteitsgroepen, dat wil zeggen voor 

het totaal van de reguliere (venapunctie) cliënten, de zelfmetende (maar niet zelfdoserende) en 

de near patient testing cliënten. Daar staat een geringe verbetering bij de zelfdoserende cliënten 

voortkomen uit de eerder genoemde toename van gemiddelde complexiteit van onze (reguliere) 

cliënten. De TTR voldoet overigens aan de kwaliteitsnorm, welke thans opnieuw wordt vastgesteld 

vanwege de sinds 2016 veranderde therapeutische ranges, waarbij geldt dat deze voor de 

reguliere, zelfmetende en near patient testing cliënten net onder het landelijk gemiddelde ligt en 

voor de zelfdoserende zelfmanagement cliënten daarboven. De TTR is bij onze trombosedienst 

een permanent punt van aandacht wat met behulp van tussentijdse rapportages input geeft aan 

de continue kwaliteitsverbetering.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de INR-uitslagen als zodanig, maar om de klinische 
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resultaten. In het kader van de veiligheid registreert de trombosedienst de ernstige bloedingen conform de criteria 

voorkomen. Van beide registraties wordt veel werk gemaakt, zowel om mogelijke calamiteiten op te sporen, goed te 

analyseren en vervolgens juist te registreren. De getallen geven dan ook een betrouwbaar beeld.

In tabel 6 is te zien dat het aantal ernstige bloedingen (waarbij inbegrepen het aantal intracraniële bloedingen 

(bloedingen in en rond de hersenen) is gestegen. Daarentegen is het aantal tromboses / embolieën licht gedaald. In de 

risicopercentages is dat gecorrigeerd voor het aantal patiëntbehandeljaren dat immers langzaam daalt. De verschillen 

populatie. Wie de moeite neemt er oudere jaarverslagen bij te pakken ziet deze variatie ook optreden. Vergelijking met 

het gemiddelde van alle Nederlandse trombosediensten is problematisch omdat er bij een deel van hen een duidelijke 

onderregistratie lijkt te bestaan. Wel is het daarbij opmerkelijk dat onze trend tegenovergesteld is aan de landelijke trend 

waarbij sinds het invoeren van de nieuwe therapeutische ranges het aantal bloedingen juist is gedaald en het aantal 

tromboses en embolieën is gestegen. Voor dit verschil tussen onze trombosedienst en het landelijke fenomeen hebben 

wij geen plausibele verklaring kunnen vinden.

Dit alles neemt niet weg dat de stijging van het aantal bloedingen en van het risico per behandeljaar door onze 

trombosedienst kritisch wordt gevolgd. Een mogelijke verklaring zou, wederom, gelegen kunnen zijn in het gemiddeld 

complexer en kwetsbaarder worden van onze cliëntengroep doordat de minder complexe cliënten overgaan naar de 

NOAC-behandeling of daar op starten en zo niet bij de trombosedienst terecht komen. 
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Tabel 5: Time in Theurapeutic Range
INR binnen de therapeutische range (TR) in percentage van de tijd

Lineaire interpolatie methode

Longterm cliënten

2017 2016

% tijd 
INR

onder  
TR

% tijd 
INR

binnen 
TR

% tijd 
INR

boven
TR 

% tijd 
INR

onder  
TR

% tijd 
INR

binnen 
TR

% tijd 
INR

boven
TR 

1e intensiteitsgroep: TR = INR 2,0 – 3,0 TR = INR 2,0 – 3,0

• acenocoumarol met dosering trombosedienst 5,9 74,3 19,8 4,6 76,4 19,0

• fenprocoumon met dosering trombosedienst 6,1 74,8 19,1 5,0 77,3 17,7

• totaal alle cliënten met dosering trombosedienst 5,9 74,4 19,7 4,6 76,5 18,9

• totaal van alle cliënten die zelf doseren 4,8 81,2 14,0 3,7 77,9 18,4

2e intensiteitsgroep: TR = INR 2,5 – 3,5 TR = INR 2,5 – 3,5

• acenocoumarol met dosering trombosedienst 13,8 65,4 20,8 10,8 68,2 21,0

• fenprocoumon met dosering trombosedienst 11,0 70,1 18,9 10,4 73,9 15,7

• totaal cliënten met dosering trombosedienst 13,0 66,7 20,3 13,1 69,6 17,3

• totaal cliënten die zelf doseren 10,3 73,3 16,4 10,2 71,6 18,3
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Tabel 6: Medische uitkomsten

2017 2016

Aantal ernstige bloedingen alle cliënten

• totaal aantal, incl. intracerebrale / intracraniële bloedingen 114 88

• aantal intracerebrale / intracraniële bloedingen 30 24

• aantal aan een bloeding overleden cliënten 14 7

Opgetreden trombosen / embolieën (excl. TIA) welke door 

behandeling voorkomen hadden moeten worden 33 39

Statistische risico’s per patiëntbehandeljaar

• ernstige bloeding, incl. intracerebrale / intracraniële bloeding 2,34% 1,70%

• intracerebrale / intracraniële bloeding 0,62% 0,46%

• overlijden aan een ernstige bloeding 0,29% 0,14%

• trombosen / embolieën welke voorkomen hadden moeten worden 0,68% 0,75%



Ja
ar

ve
rs

la
g

 2
01

7 
| 2

0

Financieel
De essentie van de exploitatierekening is samengevat in tabel 7. Deze liet een positief resultaat 

zien van bijna € 140.000. Dit resultaat is toegevoegd aan noodzakelijke reserveringen en aan het 

weerstandsvermogen wat als werkkapitaal in de balans is opgenomen. Dit weerstandsvermogen 

bedraagt thans € 467.503, ofwel ruim 17,5 % van de jaarkosten over 2017. Daarmee is de 

gestelde norm van 15 % gehaald al is het de vraag of dit voldoende is gezien de onzekerheid en 

onduidelijkheid over de mate van krimp in inkomsten door de verdergaande NOAC-introductie. 

Het resultaat kwam tot stand bij een afname van de inkomsten met 5,5 % en een daling van 

de kosten met 0,8 %. De personeelskosten stegen door het werven en inwerken van nieuwe 

medewerkers en door de noodzakelijke versterking van managementfuncties. Deze kostenstijging 

werd vooral gecompenseerd door een daling van de materiële kosten en de laboratoriumkosten. 

Voor alle toe- en afnames van zowel baten als kosten zijn in detail, samen met de accountant,  

afdoende verklaringen gevonden. Op de website van onze trombosedienst vindt u de complete 

jaarrekening waarin uitgebreidere informatie te vinden.
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Tabel 7: Financieel
Kerncijfers kosten en baten

2017 2016

Inkomsten

• opbrengsten reguliere cliënten € 1.630.385 € 1.776.741

• verrekening tarief voorgaand jaar €           nihil €           nihil

• opbrengsten zelfmeten/zelfdoseren/”near patient testing” €    577.115 €    580.430

• werkzaamheden voor derden €    430.095 €    426.197

Totaal inkomsten € 2.637.595 € 2.783.368 

Kosten 

• personeelskosten € 1.669.560 € 1.616.757

• laboratoriumkosten en overige materiële kosten €    485.350 €    554.260

• huisvestingskosten €    134.980 €    130.131

• vervoerskosten €      73.270 €      82.971

• automatiseringskosten €    130.872 €    123.266

• overige kosten €    111.866 €    120.403

Totaal kosten € 2.605.898 € 2.627.788 

Resultaat €      31.697 €    155.580 
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Kwaliteitsbeleid

In 2017 is de ingeslagen weg van transitie naar de accreditatie conform de ISO 15189 afgerond. 

Deze afronding werd begin januari 2018 onderstreept met een transitieaudit door de RvA. Met 

behulp van een volledig omgevormd en verdiept kwaliteitsmanagementsysteem is een gedegen 

basis gelegd voor kwaliteitsmanagement volgens ISO 15189 én ISO 22870 (voor point-of-care 

analyse).

We gebruikten de gegevens uit o.a. interne audits, klachtenregistratie, tevredenheidsonderzoeken, 

risicomanagement en evaluaties om de werking van ons kwaliteitssysteem te bewaken. Door de 

gewijzigde structuur en het slimmer registreren van deze gegevens, is het mogelijk nog beter de 

vinger aan de pols te houden en daarmee nog beter de kwaliteit die onze organisatie wil leveren 

te borgen en permanent te verbeteren. In dit kader zijn op alle kwaliteitsonderdelen indicatoren 

vastgesteld. Bovendien is door een aangepaste auditplanning inzichtelijk dat alle onderdelen van 

het kwaliteitsmanagementsysteem, en daarmee van de gehele organisatie, periodiek worden 

getoetst.

Enkele voorbeelden van verbeteringen die in 2017 zijn geïnitieerd op grond van deze gegevens zijn:

• Het regionaal organiseren van samenwerking in de 24-uurs bereikbaarheid van artsen-

 trombosedienst met de trombosediensten van Apeldoorn/Zutphen, Deventer en Tiel.

• Aangepast beleid m.b.t. antistollingsbehandeling bij MDL-scopieën in samenspraak 

 met de specialisten in de regio.

• Installatie van een beveiligingsprogramma op de werktelefoons van de medewerkers, 

 t.b.v. de beveiliging van patiëntgegevens, vooruitlopend op de AVG die op 25 mei 2018 

 in werking zal treden.
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• Verbetering van de lay-out van de doseerkalender.

 voldoet aan de eisen van ISO-EN-NEN 15189.

• Het vervolmaken van het beheer van contracten door o.a. het organiseren van registreren en evalueren van 

 prestaties van leveranciers.

• Het afscheid nemen van één van de leveranciers van POC-apparatuur op basis van evaluaties van de 

 prestaties van deze leverancier.

• Het uitbreiden van de samenwerking in de keten d.m.v. het aanbieden van NPT aan een grote thuiszorginstelling.

• Duidelijke vermelding van ons klachtenbeleid op de website.

De registratie van klachten liet een lichte daling in het aantal klachten zien. Als reactie hierop zijn de medewerkers in 

2017 extra aangespoord alert te zijn op signalen die mogelijk wijzen op een klacht en het melden van klachten en 

incidenten zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Inhoudelijk werd uit de registratie van klachten duidelijk dat er een lichte stijging was van klachten over bejegening. Dit 

zal in 2018 worden geanalyseerd. Klachten die te herleiden zijn naar bekwaamheid van de medewerkers daalden sterk, 

na een stijging in 2016.

gericht op risicoreductie, gestart. Aandacht is besteed aan de samenwerking met ketenzorgpartners, het herkenbaar 

maken van risicovolle handelingen en het nog duidelijker instrueren van de medewerkers. Dit verbetertraject is in 2017 

is afgerond.

Samenvattend was 2017 voor het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijk en succesvol leerjaar, zowel in 

algemene zin als met betrekking tot concrete, praktische situaties. 
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Conclusie 
2017 was voor onze trombosedienst een jaar met een goed operationeel en een 

van de NOAC’s bleven binnen de voorspelde marges. De ketensamenwerking werd 

verder uitgebreid, mede dankzij het enthousiasme van de betrokken ketenpartners. De 

werkdruk blijft voor alle medewerkers hoog, maar dat geldt ook voor hun inzet. Hoewel 

de trombosedienst een kleine tot middelgrote zorgorganisatie genoemd kan worden 

beheerst zij toch alle facetten van een kwaliteitsorganisatie. Grote verschuivingen in 

medische kwaliteit, inkomsten en kosten hebben zich niet voorgedaan. In 2017 was de 

trombosedienst een energieke en gezonde organisatie in verandering.
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Voor nadere inlichtingen:
www.trombosedienst-ede.nl

R.P. van 't Land, arts- directeur  |  Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe   
Postbus 9025  |  6710 HN  Ede  |  bureau@trombosedienst-ede.nl  |  tel. 0318-624191


