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Aangenaam
Moniek Kraan (53) woont in Sassenheim. Ze is
getrouwd en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Sinds 1993 werkt ze bij het Patiëntenservicebureau.

Vraag het maar aan
de robot ...
Dit najaar op televisie te zien: zorgrobot Alice. Je hoort het opeens
van alle kanten: robots zullen in de toekomst een steeds belangrijker rol in de zorg spelen. Onze apothekersassistenten kregen een
paar weken terug een uitnodiging voor een bijeenkomst, met het
veelzeggende thema: “De robot, mijn nieuwe collega?”
Maar hoe gaat dat in de praktijk? Tja, als we goed om ons heen kijken gaan we ook in het LUMC al flink de gerobotiseerde kant op.
Met mijn vader was ik op bezoek bij Hartziekten. Daar stonden ze
dan: de nieuwe zuilen, die dag nét in gebruik genomen. Je meldt je
nu bij een zuil en niet meer bij de dames-van-vlees-en-bloed achter de balie. Dat gebeurt al veel langer in het LUMC, bij verschillende poliklinieken. Bij Hartziekten haal je simpelweg de uitnodigingsbrief met barcode langs de scanner en ja hoor: “Welkom,
meneer Blonk. U heeft vandaag de volgende afspraken …” Het zou
de efficiëntie moeten vergroten waarmee de patiënten de verschillende onderdelen van Hartziekten langsgaan.
Die doelstelling werd op dag 1 nog even niet gehaald. Er liep één
onderdeel flink uit, de zuil raakte er behoorlijk van in de bonen en
wist ons tussentijds te melden: “Meneer Blonk, u heeft vandaag
geen afspraken meer”. Terwijl we toen de cardioloog nog niet hadden gezien, en daar kwamen we nu juist voor! Gelukkig waren er
nog steeds échte medewerkers achter de balie, en die herstelden
snel de schade.
Bij de parkeergarage word ik tegenwoordig begroet door een heel
beleefde zuil: “Goedendag! Zégt u het maar!” Je vertelt Zuil wat je
komt doen en dan gaat Slagboom open. Het zal best efficiënt zijn,
maar: ik vond juist een persoonlijke begroeting zo aardig! Weet je
wat? Volgende keer als ik bij de parkeergarage ben begroet ik Zuil
met: “Hallo Zuil, wat vind jíj nou van robots in de zorg?” Kijken wat
er gebeurt ...

Heb je weleens een bijzonder diersoort gespot? Ja, de
man. Niet alleen bijzonder maar ook nuttig, aangenaam en zo anders.
Wat vind je het leukste aan je werk? Dat ik met zowel
personeel als patiënten te maken heb. Daardoor
zijn de werkzaamheden divers.
Wat vind je minder leuk? Omdat wij veel alleen werken, moet je creatief kunnen denken en handelen.
Dat valt soms niet mee!
Waar heb je eerder gewerkt? Bij maatschappelijk
werk in Oegstgeest.
Welk beroep had je ook wel willen hebben? Kok of
culinair proever.
Wat is typisch voor je? Dat ik altijd over eten kan
praten. Is het niet over lekkere gerechten maken,
dan is het over lijnen.
Met wie zou je een dag willen ruilen? Met de vriendin van acteur Jeffrey Dean Morgan. Google maar,
dan snap je het wel!
Waar ben je trots op? Op mijn gezin en dat ik iedere
maandag ga sporten – al is het met tegenzin.
Wat zou er beter kunnen in het LUMC? Nog meer
luisteren naar de patiënt en de mensen op de werkvloer.
Wat zou je doen als je 10 miljoen wint? Een boerderij
kopen in de bollenstreek voor mijn vader. En samen
met mijn man een lange reis maken naar Australië
en Nieuw-Zeeland.
Wat is je toekomstdroom? Het patiëntenservicebureau nog bekender maken en nog lang van mijn
dierbaren kunnen blijven genieten.
TV: Grey’s Anatomy.
Gerecht: Van culinair tot patatje flip met een satékroket.
Vakantie: Frankrijk aan de Drôme.

Lisanne Vogels (27) woont samen in Nootdorp.
Sinds 2014 werkt ze als medisch secretaresse op de
verpleegafdeling VGOH.
Heb je weleens een bijzonder diersoort gespot?
Behalve een kleine slang in Tsjechië alleen dieren
in de dierentuin, maar daar zitten ook bijzondere
tussen.
Wat vind je het leukste aan je werk? Contact met
patiënten en collega’s.
Wat vind je minder leuk? Dat niet alles gaat zoals je
zou willen voor de patiënt.
Wat voor werk heb je eerder gedaan? Ik heb onder
meer kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis begeleid.
Welk beroep had je ook wel willen hebben? Ik heb
Pedagogische Wetenschappen gestudeerd, dus ik
had graag orthopedagoog of gedragsdeskundige
willen worden.
Wat is typisch voor je? Ik ben over het algemeen
heel geduldig, maar als mijn vriend op de laptop
bezig is en ik zie spelfouten of het gaat te langzaam,
dan wil ik het overnemen.
Waar geef je veel geld aan uit? Aan het huis dat ik
vorig jaar met mijn vriend heb gekocht. We zijn
nog elk weekend bezig met verbouwen.
Waar ben je trots op? Op wat ik tijdens de verbouwing heb geleerd, zoals stukadoren.
Wat is je grootste blunder? De laatste trein missen
na de eerste date met mijn vriend. Mijn vader moest
mij toen om twee uur ’s nachts van het station halen.
Wat zou je doen als je 10 miljoen wint? Een mooie
lange reis naar Australië maken met mijn vriend,
minder werken en vrijwilliger worden in de jeugdhulpverlening. En misschien wel emigreren naar
Canada.
Wat is je toekomstdroom? Werken bij een
organisatie die kinderen en jongeren begeleidt
naar een betere toekomst!
TV: Expeditie Robinson en Wie is de Mol?
Vakantie: Wintersport. (RH) ■

Kraan - Vogels

U hebt ze vast al op veel plaatsen gezien:
posters van Zorgvernieuwing 2.0.
Ook Jeannet Vrolijk, Ron Holverda en
Mischa Simon vernieuwen. Elke dag komen
ze samen met de collega’s die dienst hebben. In die dagstart bespreekt het team
wat er die dag te gebeuren staat. De teamleider en andere medewerkers kunnen
mededelingen doen of om hulp vragen. Ze
bespreken de vorige dag: wat ging goed,
wat kan beter en hoe pakken we dat aan?
Deze collega’s vinden: de dagstart verbetert de communicatie binnen het team
en brengt structuur aan in de planning.

Informatiebalies
UMC Zorgverzekering
“Wij kunnen het
nóg beter, daarom
begint ons team
met een dagstart”
Beter zijn, beter wo

rden

Jeannet Vrolijk, Ron
Holverda en Mischa
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Young Faculty Network (YFN) verbindt jonge onderzoekers in het
LUMC met elkaar. Op 29 oktober
organiseerde het netwerk het
symposium ‘Climate Change in
Science’. De aanwezige onderzoekers bespraken actuele kwesties in
onderzoeksland. Zo vertelde prof.
Sander van Deventer wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een nieuwe therapie. En dat
is heel wat. “Er worden veel subsidies verstrekt voor innovatief
onderzoek, maar om een medicijn
op de markt te brengen is veel meer
geld nodig. En expertise, die ontbreekt vaak bij universiteiten.”
Prof. Jacques Neefjes vindt dat er
voor jonge onderzoekers nu best
veel subsidies zijn, zoals Veni’s,
Vidi’s en ERC-grants; meer dan in
zijn tijd. Hij vroeg wie van de aanwezigen een aanvraag hebben
gedaan voor deze subsidies. Dat
waren er maar een paar. Dat was
precies zijn punt: “te weinig onderzoekers proberen zo’n subsidie te
verkrijgen.”
Prof. Christine Mummery gaf tips
om het ver te brengen als onderzoeker. Zoals: spreek van tevoren af
wie op welke plaats op de auteurslijst van een artikel komt. “Dat kan
teleurstelling voorkomen.” En ver-

Denkt u erover uw zorgverzekering volgend jaar
te wijzigen? Of wilt u meer informatie over uw
huidige verzekering? In december staat er weer
een medewerker van UMC Zorgverzekering
klaar om uw vragen te beantwoorden.
De informatiebalie vindt u op H-02-018. U kunt
hier nog terecht op 10 december van 13.30 tot
15.30 uur en op 15 december van 9.00 tot 12.00
uur.

Tekst nieuwe Cao UMC beschikbaar
De tekst van de nieuwe Cao UMC 2015-2017 is
online in te zien op de website van de NFU.
U vindt de link op de Albinusnetpagina CaoUMC en interne regelingen.

HRM nieuws op Albinusnet
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws over HR-zaken en bedrijfsopleidingen?
Zet ‘Directoraat HRM’ dan onder Mijn afdelingen via de instellingen op Albinusnet. ■

rgvernieuwing
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Hoe registreer je zorg? Dat is soms een
hele puzzel. Vraag het gerust aan Loes
van Ginkel. Als coördinator zorgregistratie geeft zij antwoord op bijna al uw
vragen over declaratie en registratie.

Flinke veranderingen in zorgregistratie in 2016

Sander van Deventer

der: klaag niet, wees enthousiast,
gedraag je niet agressief of emotioneel, houd je strikt aan deadlines en
oefen presentaties zodat ze altijd
goed zijn. En denk na over je ‘label’.
Mummery: “Op mijn voorhoofd
staat ‘stamcellen’ en ‘hart’. Mensen
moeten weten wat je expertise is,
dan weten ze je te vinden.” (RH) ■
Meld je aan bij de LinkedIn-groep
van de YFN en discussieer mee.
YFN heeft ook plaats voor een
nieuwe board member. Mail cv en
motivatie naar yfn@lumc.nl.

Voor een aantal specialismen verandert de DBCstructuur in 2016 ingrijpend. Transplantatiezorg is
voor de patiënt altijd al één loket geweest. In 2016
telt ook de DBC-structuur één transplantatie-DBC.
Eén zorgtraject transplantatie waarin alle betrokken specialismen de transplantatiezorg vastleggen. Hoe dit in de praktijk administratief vorm gaat
krijgen, zoeken we op dit moment uit. We testen de
laatste software van EZIS om te kijken of toch
extra administratieve handelingen vereist zijn. De
zorgpraktijk is al veel langer een feit: transplantatiezorg is multidisciplinaire zorg. De tweede grote
verandering is de interventieradiologie. De DBC’s
vervallen en de zorg wordt onderdeel van de DBC
van het aanvragend specialisme. De ingrepen door
de interventieradioloog, zoals het plaatsen van
een stent, gaan dus vallen onder het zorgtraject
van de behandelaar, bijvoorbeeld de chirurgie.
Landelijk zijn de kinderneurologietrajecten voor
spierziekten (onder meer Duchenne) onder kindergeneeskunde gehangen. Voor het LUMC lastig,
omdat een arts hier als neuroloog gespecialiseerd
is in deze aandoeningen, niet als kinderarts. Daar
houdt de structuur geen rekening mee. De uitkomst

hoe dit in het LUMC goed vast te leggen wordt nog
een uitdaging voor het einde van dit jaar. Belangrijk blijft dat de patiënten de juiste behandeling
krijgen en dat we als LUMC dit ook gepast kunnen
financieren. Voor de SEH worden de producten
meer herkenbaar voor de patiënt, licht-ambulante
en middel-ambulante zorg. In 2016 wordt eraan
gewerkt het tarief van de zorgvraag SEH meer te
laten aansluiten bij de verleende zorg.
De klinische genetica (erfelijkheidsadvisering)
krijgt meer duidelijkheid over de zwaartecategorieën, met nieuwe verrichtingencodes. De ontwikkelingen in dit vakgebied lopen vaak ver voor de
doorontwikkeling van de registratiestructuur uit.
In 2017 wil de NZa zorgen dat deze weer beter op
elkaar aansluiten.
Er verandert nog veel meer, te veel voor één
rubriek. Wil je meer weten? Kijk eens op
werkenmetdbcs.nza.nl. Dan vindt u de documenten
over de releases RZ16a en 16b.
Vragen over declaratie en registratie?
l.c.van_ginkel@lumc.nl

Helder personeelssysteem
eHRM wordt in fases ingevoerd
Woensdag 18 november is een nieuw
systeem voor personeelsadministratie live
gegaan. Belangrijkste verandering is dat
leidinggevenden nu sneller de personeelssamenstelling van hun afdeling kunnen
bekijken, plus wie op zeker moment
beschikbaar zijn. “Eerder moesten ze daarvoor bij P&O een overzichtje halen, of zelf
aan het rekenen slaan”, zegt Hans van
Ommeren, projectleider invoeren eHRM.
“Het nieuwe systeem vergroot de zelfredzaamheid van de leidinggevenden”, zegt
Tineke Vos, adviseur eHRM. “Als je verantwoord beslissingen wilt nemen die je afdeling betreffen, dan moet je snel over de
juiste informatie beschikken.”
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Nuttige tips voor
jonge onderzoekers

door Jos Overbeeke

Marion Blonk
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nieuwe systeem flinke impact heeft, zijn de
P&O-functionarissen en medewerkers van
de personeels- en salarisadministratie.
“Het invoeren en wijzigen van gegevens is
een stuk gemakkelijker geworden”, zegt
Vos. “Met grotere betrouwbaarheid en efficiency tot gevolg.” De betrokken medewerkers zijn vanaf augustus bezig geweest het

nieuwe systeem te testen. Van Ommeren:
“Steeds legden we een verandering aan hen
voor en vroegen om een reactie.”

Flexibele methode
De projectleider is zeer tevreden over de
daarbij gehanteerde methode: Agile, flexibel inspelen op de wensen van de klant, in

Bezettingsoverzicht
Het nieuwe systeem, Peoplesoft HCM 9.2,
heeft een duidelijker bezettingsoverzicht:
Wie zijn beschikbaar? Wie is ziek? Wie is
met verlof? Het nieuwe systeem laat dit
allemaal helder zien, aldus Van Ommeren
en Vos. De basis-personeelsadministratie
is meteen ook opnieuw ingericht en grondig opgeschoond.
Een tweede groep gebruikers voor wie het

dit geval de leidinggevenden en de medewerkers van P&O, HRM en PSA. “Gedurende een automatiseringproces kunnen
omstandigheden veranderen, en dan gaat
het niet aan strak vast te houden aan een
eerdere blauwdruk. Dan kun je beter rekening houden met nieuwe wensen”, vindt
Van Ommeren. “In kleine stapjes werkten
we steeds naar het eindresultaat. Ik vind
dat Agile heel goed ook bij andere projecten gebruikt kan worden.”
Voor andere LUMC’ers gaan er pas volgend
jaar dingen veranderen. Van Ommeren: “Ik
zeg het onder voorbehoud, maar grote kans
dat we het declaratieproces als eerste aanpakken. Het aanvragen bijvoorbeeld van
een reiskostenvergoeding is nu een
ondoorzichtig proces. Het duurt lang, en je
weet nooit hoe het met je aanvraag staat.
Vergelijk dat met Bol.com waar je precies
kunt zien waar je pakje is. Zo’n oplossing
willen wij straks ook voor declaraties en
andere aanvragen.”
Veranderingen worden in fasen ingevoerd
met tussenpozen van 3 à 4 maanden, totdat
over ruim een jaar het hele project ‘invoeren eHRM’ zal zijn afgerond. ■

Bij HRM werken ze hard aan online dienstverlening
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