
Klantverhaal
De formulieren van Reinier de Graaf Gasthuis 

”Eerst even bloedprikken, dan weten we meer”
Een zinsnede die die vast kent uit een gesprek met
huisarts of specialist. Gewapend met een vol
formulier met wat zwart gemaakte vakjes kunt u op
naar een priklocatie. Eenmaal daar wordt resoluut
en geroutineerd een aantal buisjes bloed (zijn er
altijd meer dan verwacht) afgenomen. Vervolgens
een pleister erop en wachten. In de meeste
gevallen zijn binnen enkele dagen de uitslagen

bekend en worden deze door uw huisarts of
specialist met u besproken. Maar wat gebeurt er
met het formulier en de buisjes bloed? En wat is de
rol van TeleForm, de oplossing van Simac voor
formulierverwerking in dit proces? Voor de
antwoorden gaan we in gesprek met Peter de
Brabander, werkzaam bij (stafdienst laboratorium
Automatisering en Informatisering) bij Reinier De
Graaf Groep.



Meer dan een miljoen formulieren per
jaar 
De Brabander: “Voor bloedafname
bezoekt een team van ongeveer
zeventig laboratoriummedewerkers
ongeveer zestig priklocaties en
bloedafnamepunten in de regio. Op
aanvraag van de huisarts wordt
daarnaast ook aan huis geprikt.
 
Bij het prikken worden de buisjes
direct van een unieke barcode
voorzien die overeenkomt met de
code op het bijbehorende formulier.
Al die buisjes bloed komen samen
met de formulieren (ca. 3500 per dag)
met een transportdienst naar onze
laboratoria. Na een laatste controle
worden de formulieren daar
gescheiden van de buisjes bloed die
doorgezet worden voor de
verschillende onderzoeken.”
 
Bij TeleForm is je eigen creativiteit de
limit. 
“Met TeleForm wordt een formulier
naar wens opgemaakt. Als je een
nieuw formulier wilt, begin je met een
blanke pagina, je eigen creativiteit is
de limit. Er zijn verschillende
herkenningsvelden waaruit je kunt
kiezen in de design module binnen
TeleForm. Je kunt met OCR
(tekstherkenning, red.) en OMR
(vakjes, red.) werken.

Dit is in vergelijking met veel andere
oplossingen echt een groot voordeel
van TeleForm. Je kunt dus open
velden toevoegen, die vrij invulbaar
zijn. Zo kunnen huisartsen op onze
formulieren bijvoorbeeld zelf
handmatig aanvullende gegevens
aanvragen of vermelden.“  
 
Tevreden met TeleForm 
“We werken al zo lang met TeleForm,
tien jaar of misschien al wel langer.
 

Het is daarom moeilijk om nog
concreet te maken waar voor ons de
winst ligt qua besparing. Om een idee
te geven, als we handmatig de
formulieren moeten verwerken zijn
we zeker twee tot drie keer zoveel tijd
kwijt. Maar in de zorg gaat het vooral
om hoge kwaliteitseisen waar we aan
moeten én willen voldoen.
 
Voor ons is het dus veel belangrijker
dat TeleForm het proces versnelt en
het foutpercentage minimaliseert.
Dat foutpercentage is nu minder dan
5% en de uitval die er nog is, heeft
bijna altijd een andere grondslag die
niet met het proces zelf te maken
heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een te vaak opgevouwen formulier
dat daardoor niet meer leesbaar is.”  
   
 
Samen met Simac
“We werken al heel lang samen! Voor
TeleForm maakten we al gebruik van
andere oplossingen van Simac. Over
de samenwerking met Simac
Document Solutions kan ik kort zijn,
die is prima! En die zal nog wel even
voortduren, verwacht ik, Voorlopig
zie ik namelijk nog geen overstap van
papieren formulieren naar alles
elektronisch. Al is dat technisch
mogelijk, voor dat dat allemaal
ingeregeld en doorgevoerd is………..
daar gaat nog wel wat tijd overheen!”
 
 
Over De Medische Laboratoria van de
Reinier de Graaf Groep 
De medische Laboratoria van de
Reinier de Graaf Groep, het oudste
ziekenhuis van Nederland, biedt 24
uur per dag laboratoriumonderzoek
aan ziekenhuizen, andere
organisaties in de gezondheidszorg
en het bedrijfsleven aangeboden.
Daarnaast leveren zij ook eerstelijns
diagnostiek aan huisartsen en
verloskundigen in de regio. 

Reinier de Graaf maakt samen met
HagaZiekenhuis en het LangeLand
Ziekenhuis deel uit van een
overkoepelende stichting onder de
naam Reinier Haga Groep. 

TeleForm
Een krachtige totaaloplossing voor
het samenstellen, verwerken en
analyseren van formulieren. De
formulieren kunnen naar eigen wens
worden samengesteld. Zo kan het
formulier met of zonder bedrukte
variabele gegevens worden verspreid
en alle vragentypes worden
ondersteund zoals meerkeuze,
numeriek en open vragen. 
 
Kortom, de toepassingen zijn
ongekend: toetsingsformulieren,
haalbaarheidsonderzoeken,
enquêtes, laboratoriumformulieren,
menukeuzeformulieren...

Simac Document Solutions heeft voor
vele scholen, ROC’s, universiteiten,
ziekenhuizen, laboratoria en andere
instellingen geavanceerde en
geautomatiseerde scanoplossingen
geleverd. Deze bedrijven en
organisaties hebben voordelen
ervaren door lage investeringen,
besparingen op drukwerk, kortere
terugzoektijden, verhoogde
productiviteit en efficiency.  
 
Canonscanners.
Canonscanners Simac Document
Solutions realiseert
totaaloplossingen door gebruik te
maken van deze documentscanners
zijn betrouwbaar,
gebruikersvriendelijk, robuust en
leveren uitstekende kwaliteit. 

Peter de Brabander over TeleForm

Simac Document Solutions

Ampèrestraat 36, 6716 BN Ede
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Met dank aan Marianne van Simac
en Peter de Brabander van

 Reinier de Graaf Groep
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