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Beste meneer, mevrouw,

Vorig jaar mei heeft u kunnen deelnemen aan het tevredenheidsonderzoel< Ketenpartners bij deTrombosedienst Leiden. Graag wil ik u bedanken voor uw deelname aan het onderzoeken uinformeren over de resultaten. Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de tevredenheid van onzeketenpartners en levert verbeterkansen voor de toekomst.
De resultaten laten zien dat de gemiddelde tevredenheid onder de ketenpartners (7.67) istoegenomen ten opzichte van 2016 (7.43). Deze toename is vooral te zien bij de organisatie enmedewerkers van de trombosedienst zoals:

✓ telefonische bereikbaarheid
✓ het proactief handelen
✓ deskundigheid van medewerkers

Over de samenwerking met de trombosedienst is het enthousiasme toegenomen, waarbij 27% insterke mate enthousiast is (2016: 6%). Gerelateerd aan deze samenwerking zien we dat deI<etenpartners vooral meer tevreden zijn over de kwaliteiten inhoud van de gesprel<I<en met detrombosedienst.

We zijn heel trots op het behaalde resultaat en de tevredenheid over onze geleverde trombosezorg.
Natuurlijk laten de resultaten ook verbeterkansen zien. De telefonische bereikbaarheid tijdenskantooruren, de mate waarin de trombosedienst inspeelt op vagen en het nakomen van deafspraken blijven voor ketenpartners belangrijke zaken die verder verbeterd kunnen worden. Ook alis de tevredenheid over proactief handelen toegenomen, de resultaten laten zien dat het van belangis om hierop te blijven focussen en het verbeterpotentieel te benutten. Bij de ketenpartners is er debehoefte om door regietafels/-overleg de samenwerking met de trombosedienst te verbeteren.
Graag wil ik met u delen wat onze inspanningen zijn om de genoemde punten te verbeteren.
Samenwerking met de trombosedienst
Binnen de trombosedienst is ernaast de medisch manager ook een medewerker betrokken bij deketenzorg. Deze medewerker beheert en onderhoudt de contacten met de ketenpartners, bewaaktde (regionale)werl<afspraken en signaleert knelpunten. Voorde specifieke zorg rondom een ingreepis er bij de trombosedienst extra aandacht. Elke dag is er een medewerker belast met deze zorg, demedewerker ingrepen. Deze medewerker bewaakt en voert het antistollingsbeleid uit rondom eeningreep.

Telefonische bereikbaarheid Trombosedienst
Om de telefonische bereikbaarheid tijdens en buiten kantooruren te vergroten, wordt de tekst vanons keuzemenu aangepast. Hierdoor wordt u altijd door een medewerker te woord gestaan of heeftu de mogelijkheid een voicemail in te spreken. Het nieuwe keuzemenu wordt medio september ingebruik genomen. Om de telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren te verbeteren wordt detekst van de voicemail aangepasten zijn er eenduidige afspraken gemaakt met de doseerartsen vande verschillende Trombosediensten.



Om deze gelegenheid te benutten, vindt u onderaan deze brief enige praktische informatie over de
bereikbaarheid van de Trombosedienst zie ook onze website https://trombosedienst-leiden.nl

De medewerkers van de Trombosedienst Leiden vinden het belangrijk om hoogwaardige kwaliteit
van Trombosezorg te leveren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons een stimulans om de
trombosezorg nog verder te verbeteren. Mocht u nog vragen hebbèn of heeft u suggesties om onze
dienstverlening te verbeteren, dan horen we dit uiteraard graag van u.

Met

Na ~ ns~het M~nage.mEl~t Team, ,,~

Anne►a~ván der Bijden, organisatorisch manager
Dr. helix van d~ Meer, medisch manager

Bereikbaarheid Trombosedienst

Voor patiënten
De Trombosedienst is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur op
telefoonnummer 071-5262449

Na 16.30 uur en in het weekeinde is de trombosedienst alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Heeft u geen doseringsl<alender ontvangBn of heeft u een andere spoedvraag, dan kunt u bellen
naar telefoonnummer 071-5262449. U Krijgt een voicemailbericht en Kunt op maandag t/m vrijdag
tot 19.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Dit
houdt in dat de ingesproken boodschappen na de bovengenoemde tijdstippen niet worden
afgeluisterd.

Op weekdagen na 16.30 uur, op zaterdagen op zon- en feestdagen is uitsluitend voor ernstige
spoedgevallen, zoals bloedingen, een arts van de trombosedienst bereikbaar via 071-5262449. U
Kunt dan ook contact opnemen met uw huisarts of centrum voor spoedgevallen bij u in de
omgeving.

Voos, artsen en apol-helcen
Van 8.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.30 uur telefoonnummer 071-5262449
Buiten de openingstijden telefoonnummer 071-5264793
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