klantverhaal

HAP’s van Cohesie
operationele stuurinformatie

Cohesie stuurt huisartsenposten
met QlikView en GeoQlik
In Noord-Limburg kunnen mensen voor spoedeisende hulp buiten kantooruren
terecht bij de HAP’s in Venlo en Venray. Jaarlijks wordt daar zo’n 70.000 keer
‘aangeklopt’. Cohesie is organisatorisch verantwoordelijk voor de
dienstverlening. HippoLine heeft een BI-applicatie ontwikkeld waarmee
Cohesie de huisartsenposten bedrijfsmatig zo efficiënt mogelijk kan sturen en
de kwaliteit van de dienstverlening kan bewaken.

1 Cohesie is organisatie van en voor
huisartsen. Binnen dit
samenwerkingsverband,
opgericht in 2006, bundelen 113
huisartsen in Noord-Limburg hun
kennis en krachten voor een
sterke eerstelijns zorg die de
individuele praktijken overstijgt.
De artsen runnen hun eigen
praktijk en zijn bij toerbeurt
ingeroosterd op de HAP’s.

2 Op de HAP heeft de huisarts de
medische
eindverantwoordleijkheid
rondom het zorgproces. ’Wij
faciliteren de dokter met het
waarnemen van zijn praktijk’,
aldus Arne van Groenland.

Op de HAP is geen dag is hetzelfde. Soms melden zich op een willekeurige
avond of nacht tientallen mensen zonder afspraak. De telefooncentrale heeft
200 gesprekken te verwerken en ondertussen staat de spoedlijn roodgloeiend.
Voor en achter de schermen geldt: de juiste maatregelen, op de juiste tijd, op
de juiste plaats, in de juiste bezetting tegen minimale kosten.
Alles wordt gelogd
Arne van Groenland, manager bij Cohesie: ‘Alles in de HAP’s wordt gelogd.
Elke handeling zit in ons registratiesysteem. Van elke muisklik kunnen we bij
wijze van spreken terughalen wie wat op welk moment gedaan heeft en hoe
lang dat duurde. We registreren of er visite is gereden of een telefonisch
consult afdoende was. Die data helpt ons om van een enorme groep mensen
inzichtelijk te krijgen wat er precies op de HAP gebeurt en wat de
onderliggende patronen zijn’.
Inzichten
De BI-applicatie is nu enkele maanden in gebruik. Wat zijn de nieuwe
inzichten? Van Groenland noemt er een aantal. ‘Allereerst, we zien dat de
gemiddelde duur per gesprek is toegenomen terwijl het aantal contacten
afneemt. Dat betekent voor de werkdruk dat we niet zozeer hoeven te sturen
op aantallen, maar op de inhoud van het gesprek.

’De applicatie geeft mij handvaten om
sneller tot beslissingen te komen over de
bedrijfsvoering en strategie’
Arne van Groenland, manager HAP bij Cohesie

We zien ook dat tijdens de dienst op wisselmomenten de wachttijd oploopt.
Ook daarop hebben we maatregelen kunnen nemen. Daarnaast hebben we in
de data ontdekt dat driekwart van de mensen in het eerste kwartier belt. Die
zitten blijkbaar thuis met het idee: als het vier uur is en ik heb nog altijd klachten,
dan ga ik bellen, want nu heb ik toch echt medisch advies nodig. Maar onze
mensen denken: om vier uur heb ik pauze verdiend. We zien ook dat de
groepssamenstelling nogal bepalend kan zijn voor het verloop van de dienst.
Sommige teams hebben sneller last van werkdruk. Dat hoeft op een reguliere
avond doordeweeks niet zo’n probleem te zijn, maar op een feestdag of bij
evenementen loont het de moeite om ook daarnaar te kijken’. Van Groenland
vertelt tot slot dat zijn organisatie stevig heeft ingezet in het opleiden van 9
verpleegkundig specialisten. ‘Die kunnen in theorie 80 procent van wat een
huisarts kan. Met dit HAP-dashboard kunnen we zien wat het effect is. Halen zij
het rendement en moeten we op deze lijn verder’.
Baseline
De nieuwe BI-tool van Cohesie wordt verder gebruikt voor het opstellen van de
begroting, het jaarplan en discussies met zorgverzekeraars en huisartsen over te
nemen maatregelen. De applicatie wordt nog niet ingezet om tijdens de dienst
actief in te grijpen. Dat is overigens wel iets waar Van Groenland naartoe wil. ‘Ik
hoop, en daar zijn we nu mee bezig, dat we een baseline kunnen stellen voor
wat een acceptabele drukte is tijdens een dienst op de HAP. Acht variabelen
hebben daar invloed op. Als we die in kaart brengen, dan zou je een real time
monitor kunnen ontwikkelen die meet of je in de buurt komt van je baseline. En
blijkt dat je in de buurt komt van kritieke waardes, dan kunnen er op de HAP
proactief maatregelen worden genomen’.
Privacy
Waarom QlikView, GeoQlik en HippoLine? Van Groenland: ‘QlikView geeft de
snelheid die je zoekt om door je data heen te wandelen. GeoQlik is visueel sterk
en onmisbaar voor locatieonderzoek. HippoLine was als enige bereid om ons
eerst te laten zien wat onze data in een applicatie kan opleveren. Dat heeft de
drempel om met BI te starten enorm verlaagd. Een tweede pluspunt is dat
HippoLine onder ons dak, op onze servers de applicatie heeft gebouwd. Wij
hebben geen gevoelige informatie heen en weer hoeven te sturen. Ook
belangrijk is dat er op maat een oplossing wordt gemaakt waar niet telkens
opnieuw een rekening voor hoeft te worden betaald’.

3 Cohesie heeft de zorg voor
kwetsbare ouderen en
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mensen met een chronische
aandoening georganiseerd
in speciale zorgprogramma’s.
HippoLine heeft daarvoor de
BI-applicatie Cure and Care
ontwikkeld.
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