Jaarverslag 2020 Clientenraad Unilabs Eerstelijnszorg en Antistollingszorg
Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 2018
De Cliëntenraad is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).
Op grond van deze Wet is Unilabs-Medlon verplicht in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) tot
het instellen van een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt binnen Unilabs-Medlon de gemeenschappelijke
belangen van alle cliënten van Unilabs Eerstelijns diagnostiek (cliënten die worden doorgestuurd door
huisartsenpraktijken, gezondheidscentra of verloskundigenpraktijken) en de Unilabs Antistollingszorg (zoals
trombosebenen en longembolie) en denkt mee over het beleid van de organisatie en volgt de ontwikkelingen
binnen de Antistollingszorg, die in een hoog tempo verlopen. Omdat veel cliënten inmiddels
antistollingsmiddelen slikken en de stollingswaarde van hun bloed niet meer hoeven te laten controleren, zal
het aantal cliënten dat door de trombosedienst wordt gemonitord sterk dalen. Er wordt gepleit voor meer
regionale expertisecentra om de kennis op peil te houden.
De Cliëntenraad van Unilabs Eerstelijns diagnostiek en Unilabs Antistollingszorg – Medlon, maakt deel uit van
Unilabs Nederland en vertegenwoordigt de cliënten van Unilabs-Medlon voor de Eerstelijns diagnostiek
(verwijzing door huisarts of verloskundige voor laboratoriumonderzoek) en de Antistollingszorg
(trombosedienst). De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan en vormt de verbindende schakel
tussen Unilabs-Medlon en de inwoners van zijn verzorgingsgebied. Als onderdeel van het uitgebreide
laboratorumnetwerk van Unilabs, leveren Eerstelijns diagnostiek B.V. en Unilabs Antistollingszorg B.V.toonaangevende, innovatieve en sterk gespecialiseerde diagnostiek diensten in Nederland.

CLIENTENRAAD INTERN
Samenstelling Cliëntenraad: van links naar rechts:
Marijke van Beek, voorzitter
Anne Schasfoort, lid
Ron van den Hoven lid
De CR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Mieke Tanke.
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Missie en Visie CR 2020-2023
De Cliëntenraad doet voorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Unilabs-Medlon
over zaken die voor cliënten van belang zijn zoals dienstverlening, gastvrijheid, verbouwing, een belangrijke
wijziging in de organisatie, veiligheid, privacy, communicatie en toegankelijkheid. Zo kan de Cliëntenraad
invloed uitoefenen op de samenstelling van de directie, de Raad van Toezicht of de Klachtencommissie.

Visie op werkwijze Cliëntenraad
De Cliëntenraad vergadert minstens 6 x per jaar. Elke vergadering wordt genotuleerd door de ambtelijk
secretaris. Bij elk verslag wordt een actiepuntenlijst geformuleerd. Aan het eind van ieder
kalenderjaar legt de Cliëntenraad verantwoording af in een openbaar jaarverslag, dat onder meer op de
website van Medlon wordt gepubliceerd. De Cliëntenraad kiest voor een aantal speerpunten per jaar om extra
aandacht aan te besteden en zich hard voor te maken.

Visie op samenstelling van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor zijn
cliënten. Er wordt gelet op voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De Cliëntenraad bestaat uit
vrijwilligers met kennis en kunde van de zorg die geleverd wordt door de Unilabs - Medlon. De Cliëntenraad
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Toekomstvisie
Unilabs-Medlon is in voortdurend in beweging. Deze veranderingen worden door de Cliëntenraad omarmd en
zullen zijn eigen functioneren qua richting en qua wijze van werken wellicht sterk gaan bepalen. De
Cliëntenraad wil feeling houden met zijn cliënten, goed inzicht houden in wat cliënten beweegt en wat ze
ervaren, blijft van groot belang. De Cliëntenraad wil, door vanuit betrokkenheid mee te denken, door overleg
en advisering, de kwaliteit van zorg voor de cliënten zichtbaar en voelbaar blijven bevorderen en waar nodig
verbeteren.

Zichtbaarheid CR
De CR heeft in overleg met de communicatiemanager de website opnieuw ingericht en aangevuld. Er zijn
campagnekaartjes met contactgegevens gedrukt (creditkaartformaat) deze liggen bij de afnamelaboratoria van
de ziekenhuizen en de prikposten.

De volgende aandachtspunten worden geformuleerd voor 2020-2023
-

Meedenken bij de uitwerking van beleidsinitiatieven
Monitoren Samenwerkingsverbanden met LabPon – LabMicTa, Medlon en Menzis
Ontwikkelingen Antistollingszorg in de regio en landelijk.
Meedenken in overleggen zoals de HAR (Huisartsen AdviesRaad)
Cliënten informeren over de rol van de Cliëntenraad (de CR op de kaart zetten)
Actief en duidelijk zichtbaar betrokken, laagdrempelig en (h)erkend orgaan binnen Unilabs – Medlon,
dat proactief bezig is met alle zaken binnen Medlon die cliënten aangaan.
Cliënten moeten de kans krijgen om mee te praten, te adviseren en te beslissen en kunnen suggesties
doen ter verbetering van de zorgverlening. Het leveren van goede zorg kan niet zonder de cliënt erbij
te betrekken. Verbeteringen in de zorg worden niet alleen vóór de cliënt gedaan maar in
samenwerking met de cliënt.
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BESPREEKPUNTEN UIT HET OVERLEG MET DIRECTIE

Impact van COVID-19 voor Medlon Unilabs
Patiënten zijn terughoudend in het bezoeken van hun huisarts of medisch specialist. Een groot aantal
huisartsen houdt de deur gesloten en de ziekenhuizen hebben veel geplande zorg afgeschaald. Ook is het
aantal bepalingen op de IC minder geworden er worden er minder cliënten aan huis geprikt. Medlon heeft in
verband met COVID-19 ‘vieze’ prikroutes opgezet, dit met name vanuit het serviceoogpunt, dit is erg
gewaardeerd door huisartsen en zorgverzekeraars. De grote priklocaties zijn open. De CR vindt het belangrijk
dat het dekkingsgebied van Medlon in stand wordt gehouden.

Klantencontactcentrum Medlon (servicecentrum)
Door de COVID-19 maatregelen kunnen cliënten alleen nog maar op afspraak terecht bij de bloedafname.
voorheen werden de cliënten door de specialisten doorgestuurd naar het afnamelab, dit kan nu niet meer.
De website van Medlon is aangepast en cliënten kunnen zelf hun afspraak digitaal inplannen. Veel mensen
nemen nog telefonisch contact op met het servicecentrum. Hierdoor is het aantal telefoontjes aanzienlijk
toegenomen. Veel collega’s van Medlon springen bij om al deze telefoontjes af te handelen. Inmiddels lijken de
cliënten en medewerkers te wennen aan het nieuwe normaal. Medlon was voornemens om deze nieuwe
werkwijze in te voeren, door COVID zijn deze plannen versneld uitgevoerd, dit is op zich een goede
ontwikkeling. De CR is van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Teststraat Medlon in samenwerking met LabMicTa
Na veel overleg in de regio is Medlon in samenwerking met LabMicta op 28 september gestart met een
commerciële teststraat in Oldenzaal. De CR wordt hierover geïnformeerd.

Adviesaanvragen
De CR heeft op 14 mei een adviesaanvraag ontvangen over de overname van de SHO-kavels Twente en
Vechtdal B.V. De CR heeft hierover op 10 juni een positief advies uitgebracht. In november heeft de CR
wederom een adviesaanvraag ontvangen met het verzoek om advies uit te brengen over de toevoeging van
kavel Gelderland van de SHO aan de koopovereenkomst. De CR kan zich voorstellen dat er met de overname
kritisch gekeken gaat worden naar het aantal prikposten en de spreiding hiervan in de regio, De CR wil graag
(actief) op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in deze. De CR vindt het belangrijk dat het
huidige serviceniveau na de overname van SHO-groep kavels Twente, Vechtdal B.V. en Gelderland
gehandhaafd blijft of mogelijk uitgebreid wordt. De CR vindt het van groot belang dat er meer duidelijkheid
komt over de toekomstige Governancestructuur binnen Unilabs Nederland en de positionering van de CR
hierin. De OR brengt begin december een positief advies uit ten aanzien van de overname van de SHO-groep.

EXTERNE CONTACTEN

Overleg met voorzitter van CTD
De voorzitter van de CR heeft contact gelegd met de voorzitter van de Centrale Trombosedienst Nederland
(CTD). Er is met name gesproken over hun werkwijze, missie en visie, veiligheid, communicatie en
bereikbaarheid. Dit zijn punten die de CR van Unilabs-Medlon zeer aanspreken.

Overleg HAR.
Het verzoek van de CR om bij de overleggen met de Huisartsen Advies Raad aanwezig te zijn is ingewilligd. De CR
wordt uitgenodigd om bij het eerstvolgende fysieke overleg in mei 2021 aanwezig te zijn.
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Overleg met de voorzitter RvC
In oktober heeft de voorzitter van de CR een gesproken met de voorzitter van de RvC van Unilabs Medlon.
Afgesproken wordt dat op het moment dat de RvC gaat uitbreiden, de CR in de gelegenheid moet worden
gesteld om één kandidaat voor de RvC voor te dragen, de CR wil de mogelijkheid openhouden om van dit recht
gebruik te maken.
DE CR LAAT ZICH INFORMEREN OVER DE VOLGENDE ONDERWERPEN

Kwaliteit en Veiligheid
Arjan de Mare, klinisch chemicus met aandachtsgebied kwaliteit, informeert de CR over de voorschriften en
systemen ten behoeve van klachtenregistratie en kwaliteitsnormen waaraan een medisch laboratorium moet
voldoen. Afgesproken is dat de CR elke drie maanden een overzicht van externe klachten en
incidentenmeldingen (VIM) ter informatie ontvangt waaruit blijkt wat de aard van de meldingen is en welke
interventies hiervoor zijn uitgezet.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Dit onderzoek was live van november 2020 tot en met begin januari 2021. De CR wordt op de hoogte gehouden
van de resultaten van dit onderzoek.

PatientTevredenheidsOnderzoek (PTO)
Gerard Engeltjes, businessmanager informeert de CR over het PTO. Eens per twee jaar wordt er een PTO
afgenomen en SAN breed gebenchmarkt (SAN staat voor Centra medische diagnostiek voor openbare
gezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen). Het laatste PTO is afgenomen in 2018, de
opdrachtformulering is uitgezet met een vragenformulier op verschillende prikposten. Op basis van 5000
formulieren was de respons 43%. Het is niet te zien om hoeveel cliënten het gaat omdat sommige cliënten op
basis van hun bezoek, meerdere keren het formulier konden invullen. Er wordt opnieuw gekeken naar de
inrichting van de prikposten. Klanttevredenheid moet ook bij de aanvrager worden gemeten en hoe dit zo goed
mogelijk kan worden afgestemd met de client. De cliënt moet meer inzicht krijgen over zijn eigen gezondheid.
Medlon is in samenspraak met de Universiteit Twente bezig om te kijken naar trends van voeding voor de
toekomst bijvoorbeeld voor diabetici.

WorkForce Management (WFM)
Tamara Gilberts, projectleider WFM informeert de CR over de ontwikkelingen van het nieuwe plansysteem. Er
worden 100.000 huisbezoeken per jaar gepland, het huidige plansysteem voldoet niet aan de moderne eisen. Dit
moet strakker kunnen. De Cliënten worden nu gebeld op het moment dat een laborant onderweg is. De intentie
is dat dit met een nieuw plansysteem anders gaat. Cliënten worden dan op de hoogte gehouden via een SMS
bericht. Hiervoor is het belangrijk dat de client een contactpersoon heeft. Het nieuwe plansysteem biedt meer
service voor de client. Medlon probeert een kwaliteitsslag te maken voor terugkerende afspraken (bijvoorbeeld
voor cliënten van de trombosedienst).
Afgesproken wordt dat de CR van de ontwikkelingen op de hoogte wordt gehouden.
Tamara Gilberts informeert de CR uit hoofde van haar functie als manager Operations over de spreiding van de
prikposten. Zij vertelt dat de overname van SHO ervoor heeft gezorgd dat het aantal prikposten in de regio
opnieuw in kaart worden gebracht. Aangezien de SHO in de afgelopen periode een aantal prikposten heeft
gesloten, zal er een integratie plaatsvinden. Dit zal niet ten koste gaan van de serviceverlening van Medlon. Het
streven is om een nog betere service te bieden.
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