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Beste meneer, mevrouw,

In mei 2018 heeft u kunnen deelnemen aan het cliëntenonc9erzoek bij de Trombosedienst
Leiden. In het totaal hebben 336 patiënten (42%) de vragenlijsten ingevuld. Graag willen wij
bedanken voor uw deelname aan het onderzoek en u informeren over de resultaten. Dit
onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de tevredenheid vao~ onze patiënten en
verbeterkansen voorde toekomst.

De resultaten laten zien dat onze patiënten tevreden zijn over onze dienstverlening, met een
~ecr~iddelc9e score van 8.3. We zijn heel trots op het behaalde resultaat en de tevredenheid
over onze geleverde trombosezorg.

Onze patiënten zijn het meest tevreden over:
✓ het zelfineten en zelfdoseren
✓ prikken aan huis
✓ activiteiten van de trombosedienst

Voor zelfineten en zelfdoseren zien we een hoge tevredenheid voor:
✓ de klantgerichtheid van de medewerkers
✓ de duidelijke voorlichting
✓ instructies

Voor het prikken aan huis en de activiteiten van de Trombosedienst is de tevredenheid hoog
voor de meer praktische zaken zoals:

✓ het nakomen van de afgesproken datum
✓ tijdstip en het op tijd ontvangen van het doseerschema

De resultaten laten ook verbeterkansen zien:
✓ het verbeteren van de kennis over de antistollingsindicatie
✓ de telefonische bereikbaarheid in noodgevallen
✓ het melden van een suggestie of klacht

Graag willen wij met u delen wat onze inspanningen zijn om de genoemde punten te
verbeteren.

@~Ce~anis vas medewerkers vergroten
Om de kennis van de medewerkers te vergroten is dit jaar een nieuw scholingsprogramma
opgesteld, waarbij veel aandacht wordt besteed aan casuistiek, kennis over verschillende
ziektebeelden en servicegerichtheid. Uals patiënt staat hierin centraal, door tijdens de
training gebruikte maken van ervaringen en suggesties van medewerkers en patiënten.

Telefonische berefikbaarheic@ Trornbosedienst
Om de telefonische bereikbaarheid tijdens en buiten kantooruren te vergroten, wordt het
keuzemenu aangepast. Hierdoor wordt de wachttijd verkort en wordt u altijd door een
medewerker te woord gestaan of heeft u de mogelijkheid een voicemail in te spreken. Het
nieuwe keuzemenu wordt medio september in gebruik genomen. Om de telefonische
bereikbaarheid in noodgevallen te verbeteren wordt de tekst van de voicemail aangepast en
zijn er eenduidige afspraken gemaakt met de doseerartsen van de verschillende
Trombosediensten.
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Suc~gestue of klacht?
De medewerkers van de Trombosedienst Leiden zetten zich in om u een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u een suggestie heeft over hoe wij
onze dienstverlening kunnen verbeteren of dat u ontevreden bent over de dienstverlening
van de Trombosedienst, dan horen wij dat uiteraard graag!

Het geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt het ons om
de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie over het melden
van een suggestie of klacht kunt u terecht op onze website www.trombosedienst-Leiden.nl of
vraag het aan onze medewerker.

Om deze gelegenheid te benutten, vindt u onderaan deze brief enige praktische informatie
over de bereikbaarheid van de Trombosedienst. Ukunt dit ook terug vinden op onze
website.

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 hebben, danhoren we dit graag van u.

Met vriè~ndelijk groet,

Nam'èns.hét~,M,a\na°emer~t Team,

Anneli, van dery ~ é~den, organi~sáto'~isch manager
Dr. Felix-van.d' i Meer, medisch mánager

~ereóCcbaarheid Trombosedienst Leiden

De Trombosedienst is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uurop telefoonnummer 071-5262449.

Na 16.30 uur en in het weekeinde is de Trombosedienst alleen bereikbaar voor ernstigespoec9gevallen, zoals bijvoorbeeld bloedingen, een arts van de trombosedienst bereikbaarvia 071-5262449. U kunt dan ook contact opnemen met uw huisarts of centrum voorspoedgevallen bij u in de omgeving.

Heeft u- geen doseringskalender ontvangen of heeft u een andere spoedvraag, dan kunt ubellen naar telefoonnummer 071-5262449. U krijgt een voicemailbericht en kunt opmaandag 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 debovengenoemde tijdstippen niet worden afgeluisterd.


