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De digitalisering binnen ziekenhuizen heeft sinds eind van de jaren 90 in de vorige eeuw een behoorlijke vlucht 
gemaakt. De komende jaren zullen de gevolgen voor patiënt, zorgprofessional en ondersteunend personeel in 
het ziekenhuis verder voelbaar zijn. Met name nu we aan de vooravond staan van volledige integratie van het 
IT landschap binnen de zorg. Het verder integreren van IT levert veelal grote kansen op voor veilige zorg, 
toegankelijke zorg en regie voor de patiënt. 

In dit artikel wordt ingezoomd op de gevolgen die de digitalisering en integratie van IT heeft voor het werk van 
de medisch secretaresse. 

De medisch secretaresse verzorgt het administratieve vakmanschap rondom de zorg binnen het ziekenhuis: van 
oudsher een beroep ter ondersteuning van de arts en de verpleegkundige. Bovendien is zij de spin in het web van 
administratieve taken om de afspraken voor patiënten te organiseren, de voorlichting van onderzoeken en de 
verslaglegging netjes en tijdig te versturen en patiënten te ontvangen op de dag van het onderzoek. 

WAT IS ER VERANDERD? 

De afgelopen 20 jaar is er al veel veranderd. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de diagnostische specialismen 
binnen het ziekenhuis, zoals de Radiologie, dan is de 
impact daarvan op de werkzaamheden van de medisch 
secretaresse duidelijk zichtbaar. Diagnostische 
disciplines in het ziekenhuis zijn over het algemeen als 
eerste gestart met integrale digitalisering van hun 
eigen proces, omdat dit veelal technologische 
disciplines zijn en sterk proces georiënteerd. En dus 
gemakkelijker te digitaliseren dan de disciplines die 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de 
patiënt. Omdat de behandelpaden minder goed 
voorspelbaar en exact in te richten zijn en vaak over 
meerdere medische disciplines georganiseerd zijn. 
Toch volgen ook de andere medische disciplines snel 
met de integrale digitalisering van hun processen. 

DOSSIERBEHEER 

Binnen de Radiologie is de logistiek vrijwel geheel 
gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zo worden er geen 
fysieke röntgenfoto’s meer beheerd of opgehangen. 
Voor de jonge talenten onder ons, in de pre-
digitaliseringsfase waren er fysieke röntgenfoto’s die 
beheerd werden door  

(meestal) een heel team aan medisch secretaresses of 
medisch archief medewerkers. Zij zorgden ervoor  

dat de arts de röntgenfoto’s tijdig beschikbaar hadden 
op de gewenste locatie.  

 

 

 

Bovendien zorgde de medisch secretaresse ervoor dat 
het dossier zorgvuldig werd bijgehouden. 

AANVRAGEN 

In veel ziekenhuizen vindt het aanvragen van 
diagnostiek volledig digitaal plaats en is er geen 
handeling meer met papier. Alleen de extramurale 
order is vaak nog op papier of vindt plaats via de fax of 
veilige e-mail en vraagt nog een handmatige handeling 
van de medisch secretaresse. 

VERSLAGLEGGING 

De voorlopers in de digitalisering werken al enige jaren 
met behulp van interactief dicteren. Een aanpak met 
ondersteuning van spraakherkenning waar geen 
medisch secretaresse meer aan te pas hoeft te komen. 
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Het type werk is volledig weggevallen in de 
ziekenhuizen die met deze technologie werken.  

Uit een rondvraag komt echter naar voren dat nog 
steeds de helft van de radiologen ondersteund wordt 
door een medisch secretaresse bij het uitwerken van 
het radiologieverslag. 

AFSPRAKEN PLANNEN 

Het meeste werk zit nu nog in het afspraken plannen 
voor de patiënt. Die puzzel wordt steeds ingewikkelder 
met name door de intrede van zorgpaden en onder 
andere snel-diagnostiek. Voor de patiënt wordt een 
precies uitgestippelde reeks afspraken over de 
verschillende disciplines gemaakt, zodat de patiënt snel 
duidelijkheid heeft over de uitslag en het eventuele 
behandelpad.  

POST AFHANDELING 

Daarnaast versturen veel medisch secretaresses nu nog 
verslagen en beeldvorming (vaak op DVD) naar 
aanvragers of verwijzers extern. Alles wat logistiek fout 
kan gaan komt vaak op het bordje van de medisch 
secretaresse. Als het in de huidige omgeving fout gaat, 
dan is dat meestal ook meteen ingewikkeld. 
Bijvoorbeeld als afspraken in de zorgpaden voor de 
patiënt verplaatst moeten worden of de patiënt ergens 
onjuist geïnformeerd wordt. 

PATIËNTEN ONTVANGEN 

Last but not least is de medisch secretaresse bezig met 
patiënten ontvangen en het telefonisch te woord staan 
van patiënt, verwijzer of collega. 

BACK-OFFICE VERSUS FRONT-OFFICE 

Als we kijken naar wat er verandert aan het werk van 
de medisch secretaresse, dan kunnen we de 
verhouding tussen back-office activiteiten en front-

office activiteiten nemen als graadmeter. Een nadere 
toelichting daarop: 

- front-office activiteiten zijn alle activiteiten waar 
direct (klant) patiënt contact is. Aan de receptie en 
aan de telefoon of zelfs online contact via 
patiëntportaal (chat), twitter, facebook of andere 
communicatiekanalen 

- back-office activiteiten zijn alle activiteiten waar 
geen direct contact is met de (klant) patiënt. Zoals 
het uitwerken/typen van verslagen, het afhandelen 
van de post, het beheren van het archief, het 
branden van DVD’s, lastige planningspuzzels, 
enzovoorts. 

In de pre-digitaliseringsfase was ongeveer 70% van de 
arbeid van een medisch secretaresse back-office 
activiteit en 30% front-office. Het back-office werk 
bestond met name uit het beheer en de logistiek van de 
patiënten dossiers en het uitwerken/typen van 
verslagen. 

In de huidige tijd zijn, met name in de diagnostische 
disciplines, die verhoudingen gekanteld. Zo’n 70% 
betreft front-office activiteit en 30% zijn back-office 
activiteiten. 

WELKE VERANDERING KOMT ER AAN? 

Voor de komende jaren zijn er vier belangrijke 
ontwikkelingen in aantocht die een impact hebben op 
het werk van de medisch secretaresse: 

1. Patiënten plannen zelf hun afspraken 
2. Digitaal aanmelden door de patiënt 
3. Patiënt heeft altijd toegang tot eigen informatie 
4. Patiënt staat in direct contact met de 

zorgprofessional 

AD 1. PATIËNTEN PLANNEN AFSPRAKEN ZELF  

De eerste ontwikkeling die de komende 5 jaar 
verregaand wordt doorgevoerd is de wijze waarop de 
afspraken van de patiënt in het ziekenhuis worden 
gemaakt. Deze activiteit komt met name bij de patiënt 
zelf te liggen. De patiënt neemt niet direct het 
administratieve werk van de medisch secretaresse 
over. Maar door de integratie van planningssystemen 
en heldere planningsregels in de systemen van het 
ziekenhuis kan de patiënt in de toekomst alle afspraken 
in bijvoorbeeld een web-portaal zelf inplannen. Zelfs 
met een link naar zijn of haar privéagenda: een mooie 
ontwikkeling die er voor zorgt dat de patiënt niet voor 
alle afspraken binnen een ziekenhuis naar 
verschillende secretariaten hoeft te bellen om zaken te 
regelen. De patiënt krijgt hierdoor regie en autonomie 
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op het plannen van de eigen afspraken. De medisch 
secretaresse hoeft dit dan niet meer voor de patiënt te 
doen. 

Er zijn al voorbeelden waar op dit moment de patiënt 
of huisarts zelf hun afspraken plannen in de agenda van 
het ziekenhuis. Zo is er al een paar jaar een 
functionaliteit binnen Zorgdomein (een verwijs 
systeem voor huisartsen naar ziekenhuizen) die dit 
mogelijk maakt. 

Hoewel hard wordt gewerkt aan integrale oplossingen 
hebben de gangbare EPD leveranciers in Nederland een 
goede aanpak hieromtrent nog niet onder controle. Het 
kan dan ook zijn dat er langer overheen zal gaan dan 5 
jaar. Echter, de functionele behoefte dat patiënten zelf 
moeten kunnen plannen, komt bij steeds meer 
ziekenhuizen naar voren in de ICT-strategie of vanuit 
ziekenhuisstrategieën die zich richten op het vergroten 
van de regie van de patiënt. Steeds vaker door de 
gezonde invloed van patiëntenorganisaties. 

AD 2. DIGITAAL AANMELDEN DOOR DE PATIËNT 

De tweede belangrijke ontwikkeling is de intrede van 
technologie die de zelfredzaamheid van de patiënt, 
tijdens het bezoek in het ziekenhuis, vergroot. Zoals het 
kenbaar maken van de aanwezigheid van de patiënt in 
het ziekenhuis op de juiste plaats; het aanmelden kan 
de patiënt in de toekomst geheel zelf voeren. Er zijn al 
ziekenhuizen die hiermee werken. Onder andere de 
Isala Klinieken in Zwolle, die werkt met aanmeldzuilen 
op centrale en decentrale punten. Op die punten kan 
ook informatie gehaald worden over wachttijden en 
uitloop van bijvoorbeeld spreekuren. Deze 
functionaliteiten zullen in de toekomst vooral terug te 
vinden zijn in apps op de telefoon. De patiënt staat dan 
tijdens het ziekenhuisbezoek altijd in contact met het 
ziekenhuis en is continu op de hoogte van de status van 
zijn of haar afspraak. De patiënt kan zichzelf 
aanmelden, informatie ophalen over voorbereiding en 
wachttijden in het ziekenhuis. Maar ook de route die 
gelopen moet worden door het ziekenhuis voor de 
afspraken, wayfinding, zal in deze apps worden 
ontwikkeld. Voor meerdere ziekenhuizen zal dit een 
welkome ontwikkeling zijn voor de patiënt, die zich nu 
vaak in een doolhof waant. 

AD 3. PATIËNT HEEFT TOEGANG EIGEN INFORMATIE 

De derde ontwikkeling is de integrale toegang die de 
patiënt heeft tot alle informatie over de behandeling. 
En dan ook echt alle informatie. De afspraken, de 
voorlichting, de uitslagen en de medische 
beeldvorming. Ook kan de patiënt zelf de informatie 
delen voor bijvoorbeeld een second opinion door 

zorgprofessional uit een ander ziekenhuis. Of met 
andere individuen, zoals persoonlijk begeleiders. 

Dat de patiënt altijd en overal over eigen medische 
informatie beschikt is niet alleen van invloed op het 
werk van de medisch secretaresse, maar levert ook een 
belangrijk voordeel op als het gaat om veilige zorg en 
de betrokkenheid van de patiënt binnen zijn of haar 
eigen zorgsituatie.  

AD 4. CONTACT PATIËNT EN ZORGPROFESSIONAL 

De toegankelijkheid van de zorgprofessional voor de 
patiënt zal grote sprongen voorwaarts maken. Niet 
alleen omdat de patiënt zelf de afspraken kan plannen 
in het ziekenhuis. Ook zal de patiënt gemakkelijker 
informatie kunnen delen over de eigen gezondheid. De 
zorgprofessional kan continu meekijken met de 
ontwikkeling van de patiënt. Ook zullen de kanalen van 
communicatie breder worden. Zo kunnen patiënten 
steeds vaker via video contact een consult voeren of via 
een e-consult hun vragen direct aan de 
zorgprofessional stellen.  

De effecten voor de medisch secretaresse van de vier 
genoemde ontwikkelingen: 

a. minder afspraken in te plannen, de patiënt doet het 
immers zelf 

b. geen traditionele balies meer nodig om patiënten 
aan te melden 

c. vrijwel geen opvragingen meer van informatie door 
patiënt of verwijzer 

d. minder telefoontjes meer waarbij de patiënt de arts 
of verpleegkundige wil spreken, de patiënt staat in 
direct (online) contact met de zorgprofessional. 

Bij het formuleren van al deze ontwikkelingen staat IT 
centraal in de oplossing. Nu is een veel gehoorde “Ja, 
maar…” of kanttekening die wordt gemaakt, dat al die 
oude mensen geen mobiele telefoon hebben of niet met 
de computer om kunnen gaan. Uit verschillende 
onderzoeken komt naar voren dat op dit moment meer 
dan 90% van de bevolking het www gebruikt. En 
tussen de 60% en 70% gebruikt een smartphone. In 
2020 zal het smartphone gebruik naar verwachting 
richting de 80% van de mensen gaan. De patiënten in 
het ziekenhuis zijn gewoon een doorsnee van de 
bevolking. 

BLIJFT ER NOG WEL WAT OVER? 

Jazeker, de 20% die zichzelf niet goed kan redden met 
de digitale middelen hebben juist meer aandacht nodig. 
Daarnaast staan we aan het begin van de gehele 
transformatie naar een nieuwe tijd. Die periode kan 
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nog wel 10 jaar duren. Ervaring leert dat tijdens een 
dergelijke transformatie juist meer arbeid moet 
worden verricht. Ook zien we een ontwikkeling dat de 
zorgvraag nog steeds groeit, al was het alleen al door 
de vergrijzing van de bevolking. De steeds ouder 
wordende bevolking is een trend ingezet in de jaren 50 
van de vorige eeuw en zal pas rond 2040 stabiliseren. 
Tot die tijd is de groeiende zorgvraag door ouderen een 
logische verwachting. De medisch secretaresse blijft 
ook de komende decennia van belangrijke waarde in 
het organiseren van de logistiek rondom de zorg van de 
patiënt.  

Maar er verandert wel wat: er zal in ieder geval een 
verdere verschuiving plaats vinden in de verhouding 
front-office versus back-office activiteiten. 95% zal 
front-office activiteit worden en  5% slechts back-office 
in het primaire administratieve proces.  

Daarnaast zal er een intensivering zijn van arbeid als 
het gaat om de functionele inrichting van het systeem. 
Dit vraagt andere competenties dan die van de 
traditionele medisch secretaresse. 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE MEDISCH 
SECRETARESSE? 

Het aantal medisch secretaresses binnen ziekenhuizen 
zal in de komende 10 jaar langzaam minder worden. 
Als de ziekenhuisbesturen gehoor geven aan de 
behoefte van de patiënt, dan kan dat nooit naar nihil 
dalen. Binnen patiëntenenquêtes geven patiënten aan 
dat ze het belangrijk vinden hoe zij worden ontvangen 

en ondersteund binnen de muren van het ziekenhuis. 
Daarvoor is het belangrijk dat er goede invulling 
gegeven wordt aan de ontvangst-, verblijf- en 
vertrekfunctie en dat de hospitality op excellent niveau 
wordt ingevuld. Gezien de verwachtte ontwikkeling in 
het zelf aanmelden, zullen minder patiënten een fysieke 
ontvangst nodig hebben. Maar als een patiënt hulp 
nodig heeft, dan verdient hij of zij ook gelijk alle 
aandacht. Bijvoorbeeld bij verminderde mobiliteit of bij 
verhoogd risico op vallen: er zullen meer patiënten zijn 
met ouderdomsziekten waar ook vaak instabiliteit een 
probleem is. Ook als iemand een klacht heeft zal hier 
meer en meer tijd in gaan zitten om een goede 
klachtenbemiddelaar te zijn. Klachten gaan in 
groeiende mate over situaties in de keten van zorg. Het 
analyseren en oplossen van klachten vraagt daardoor 
meer afstemming met andere disciplines in de keten, 
hetgeen tijd kost; een en ander maakt het soms lastig 
de klacht op een goede wijze voor de patiënt op te 
lossen. Als laatste zullen patiënten vaker van ver 
komen voor specialistische zorg en dan is een gastvrij 
en plezierig ontvangst een vitale start van het 
ziekenhuisbezoek. Daar liggen belangrijke kansen voor 
de medisch secretaresse. Je zou kunnen zeggen dat de 
medisch secretaresse transformeert naar de hospitality 
expert! 

Tevens zal de back-office activiteit dus drastisch 
minder worden. Echter de back-office activiteiten die 
over blijven zullen steeds ingewikkelder zijn. Als in de 
geautomatiseerde planning zaken fout gaan, zal het 
moeilijker worden fouten op te lossen. Ook de 
afstemming tussen de verschillende resources 
(zorgprofessionals, hulpmiddelen, medische systemen, 
ruimten, etc) zal een belangrijke activiteit worden die 
door de medisch secretaresse kan worden ingevuld. 

Met name dienen medisch secretaresses zich blijvend 
te ontwikkelen op de competenties rondom: 

- Professionele communicatie 
- Gastvrijheid en representatie 
- Samenwerken 
- Plannen en organiseren 

- Organisatiesensitiviteit 

MOET DE MEDISCH SECRETARESSE ZICH ZORGEN MAKEN OM HAAR BAAN? 

Nee, dat hoeft niet. Ervaring leert dat in dergelijke transformaties de doorlooptijd lang genoeg is om de kleiner 
wordende teams natuurlijk te laten ontstaan. Dat wil zeggen, dat als er collega’s met pensioen gaan of voor een andere 
baan ontslag nemen, deze plek mogelijk niet opgevuld wordt door de organisatie.  

Wel is het van vitaal belang dat de medisch secretaresse zich blijft ontwikkelen op de genoemde competenties hiervoor 
en ook een constructief medewerker is in de veranderingen die er continu zullen plaats vinden. 

Of de medisch secretaresse zich zorgen moet maken over het continueren van zijn of haar baan is een belangrijke 
verantwoordelijkheid van het leiderschap. Het leiderschap dient op een gezonde en effectieve wijze vorm te geven aan 
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de aanstaande veranderingen. Door een goede instroom- en uitstroomstrategie te hanteren voor medisch secretaresses, 
oog te hebben voor de het feit dat een medewerker het soms moeilijk vindt om te veranderen naar een nieuwe situatie. 
Investeren in het trainen en coachen van de medisch secretaresse om in de ontwikkelingen naar de toekomstige 
werkelijkheid mee te kunnen komen hoort hier zeker bij.  

Bovenal dient het leiderschap in de kern te zorgen voor een veilige werkomgeving, waar het gezamenlijk resultaat 
helder is, zelfontplooiing vanzelfsprekend is en werkplezier de basis vormt. Voorwaarden voor de medisch secretaresse 
om een dienstverlening te leveren waardoor de patiënt; 

 

- welkom is 
- zich veilig voelt 
- de regie heeft  

 

 

 

Wilt u meer weten over de evolutie van zorg-ICT en wat dat betekent voor medewerkers in een zorg organisatie, de patiënt 
en het zorglandschap van de toekomst? Stuur gerust een e-mail naar karel@kalcio.nl.  
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