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2 Inleiding 

 

2.1 Achtergrond 

Een deel van de werkzaamheden van het centrum IDS wordt uitgevoerd in 

opdracht van klanten. Artsen en laboratoria bieden monsters ter analyse aan. 

Voor een optimale dienstverlening is het goed te weten hoe de klant denkt over 

de dienstverlening. Dit kan meehelpen het eigen managementsysteem te 

verbeteren en de dienstverlening te vergroten. 

 

2.2 Doel 

Door het waardeoordeel van de klanten krijgen we inzicht in mogelijke 

verbeterpunten in de dienstverlening. We zien waar de verbetering kan of moet 

worden gerealiseerd. 

 

2.3 Toepassingsgebied 

Net als in 2006 en 2010 bleef het onderzoek beperkt tot het (microbiologisch) 

diagnostisch onderzoek. De neonatale screening en het Down-onderzoek zijn niet 

meegenomen. 

 

De onderdelen die onderzocht zijn betreffen: 
- Zichtbaarheid verbeteringen 
- Verpakkingsmateriaal 
- Aanvraagformulieren 
- Uitslagen 
- Bereikbaarheid 
- Diagnostisch vademecum 

- Website 
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3 Werkwijze 

 

3.1 Vragenlijst 

Als basis is de vragenlijst uit 2010 gebruikt. Deze is iets verder uitgebreid. Het 

concept is voorgelegd aan de IDS-staf, de sectiehoofden die verantwoordelijk zijn 

voor de diagnostiek en de afdeling Secretariaat en Beheer. De opmerkingen zijn 

verwerkt in het formulier. Voor het eerst werd de enquête online ingevuld. Door 6 

medewerkers is het formulier getest met verschillende scenario’s. Daarna is door 

het centrumhoofd een mail verzonden aan 392 mogelijke inzenders.  

 

3.2 Te enquêteren laboratoria 

Bij het secretariaat was een een adressenlijst met artsen-microbiologen / 

(medisch) moleculair microbiologen aanwezig. Deze lijst is als basis gebruikt. 

Daarnaast is een lijst uit Unilab gegenereerd met daadwerkelijke inzenders in 

2013. De mailadressen zijn verzameld via de NVMM. Als er binnen het betreffende 

laboratorium / ziekenhuis meerdere artsen-microbioloog werkzaam bleken, zijn 

deze ook toegevoegd. Ook personen die alleen de titel Dr. of Drs. voor hun naam 

hadden en werkzaam zijn op de afdeling microbiologie zijn toegevoegd. Dit is 

gedaan om in ieder geval zo veel mogelijk potentiële klanten te benaderen. 

Mochten zij nu niet inzenden, dan weten zij in ieder geval waar zij dat in de 

toekomst kunnen doen.  

 

3.3 Verloop in de tijd 

Op 13 februari 2014 is de mail verzonden naar de geselecteerde inzenders, met 

het verzoek het enquêteformulier online in te vullen. Een link stuurde 

respondenten naar de diagnostiekpagina van IDS op de RIVM-website. Hier was 

een banner aangebracht die de respondent naar de vragenlijst leidde. Deze kleine 

omweg is met opzet ingebouwd om de respondenten te wijzen op onze 

diagnostiekpagina.  

Respondenten is verzocht de vragenlijst vóór 6 maart in te vullen. De enquête 

heeft 3 weken online gestaan. 

 

Helaas bleek dat de banner niet door iedereen werd gevonden, na 4 dagen 

ontvingen wij opmerkingen hierover. Hierop is de tekst op de website aangepast. 

De personen die meldden dat zij de vragenlijst niet konden vinden, zijn allen 

persoonlijk benaderd. Mogelijk zijn door de onvindbare banner respondenten 

gemist die direct na ontvangst van de e-mail de lijst wilden invullen.  
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4 Resultaten 

 

Van de 396 verzonden mails waren 22 mails ‘undeliverable’ en bleken 8 personen 

niet aanwezig. Ook blijkt dat 10 personen niet meer werkzaam zijn. We gaan 

ervan uit dat 356 personen de mail hebben ontvangen. Deze personen werken in 

één van de 101 instellingen (ziekenhuis, GGD, (streek)laboratorium of overige 

inzender). Hiervan waren 52 personen bereid om de lijst in te vullen.  

 

In tabel 1 zijn de gesommeerde antwoorden weergegeven op de vragen die 

gesteld zijn. De hoge aantallen ‘n.v.t.’ bij de aanvraagformulieren komen doordat 

niet alle inzenders alle formulieren gebruiken. De aantallen ‘n.v.t.’ bij 

‘telefonische bereikbaarheid’ wil zeggen dat de betreffende inzenders geen 

ervaring hebben met het telefonisch benaderen van IDS.  

 

Tabel 1. De aantallen scores per vraag.  

Bij contact: D is diagnostiek, A is inzender op aanvraag RIVM en I staat 

voor Informatie aanvragen. 
Enquête in 2010

ja nee weet niet meer

enquête in 2010 ook ingevuld 3 15 34

Contact

D A I D+A D+A+I D+I A+I

Waarvoor contact met RIVM-IDS 16 1 2 11 12 9 1

goed voldoende deels matigonvoldoendeslecht

Is er voor u verbetering zichtbaar 0 2 1 0 0 0

Verpakkingsmateriaal

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

RIVM verpakkingsmateriaal (groene instuurverpakking) 31 10 2 1 0 6

toelevering van het verpakkingsmateriaal 28 11 1 0 0 10

Aanvraagformulieren

ja nee

op de hoogte dat de aanvraagformulieren digitaal 

worden aangeboden op de RIVM website 14 36

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

Bacteriologie, Parasitologie, Virologie voor typering / 

detectie / identificatie 12 20 4 2 0 12

Bacteriologie, Mycologie, Parasitologie, Virologie voor 

antistofbepaling 14 19 2 2 0 13

Identificatie, resistentiebepaling en typering van 

Mycobacteriën 9 11 2 1 0 27

Typering van bacterie-culturen en species identificatie 9 15 3 1 0 22

Rapportage

digitale rapportage rapportage per post geen van beide

Van welk type rapportage maakt u gebruik 20 30 0

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

termijn waarop de uitslag van een test bekend is 

(doorlooptijd test) 6 20 17 4 3 0

termijn waarop de totale uitslag van een 

patiëntenmonster bekend is (doorlooptijd 

patiëntenmonster) 3 22 17 4 3 1

leesbaarheid van het uitslagformulier (lay-out) 21 26 1 1 1 0

volledigheid van de uitslaggegevens en aanvullende 

informatie 23 22 4 0 0 1

Bereikbaarheid

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

telefonische bereikbaarheid van de laboratorium 

administratie (uitslagen) 20 15 9 5 1 2

telefonische bereikbaarheid van de laboratorium 

deskundige / (arts)microbioloog 18 20 9 0 0 5

doorschakeling via het centrale RIVM-nummer 18 20 9 0 0 5

ja, via telefoon ja, via e-mail ja, via telefoon en e-mailnee

Kunt u eenvoudig de juiste persoon vinden? 29 4 8 11

ja, direct ja, snel ja, maar duurt lang nee

Krijgt u antwoord op uw vragen? 11 34 6 1

Diagnostisch Vademecum

ja, electronische 

uitgave

ja, electronische 

uitgave geprint Ja, versie 2010 Nee

Maakt u gebruik van het Diagnostisch Vademecum 

Infectieziekten? 12 0 2 36

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

vorm (PDF/papieren uitgave) 6 7 1 0 0 -

toegankelijkheid / beschikbaarheid 6 8 0 0 0 -

leesbaarheid / functionaliteit 7 7 0 0 0 -

 informatie m.b.t. verrichtingen 6 8 0 0 0 -

de volledigheid van het verrichtingenpakket 6 8 0 0 0 -

Website

goed voldoende matig onvoldoendeslecht nvt

toegankelijkheid van de RIVM website (vindbaarheid 

informatie) 15 23 11 1 0 2

kwaliteit van de geboden informatie 26 23 1 0 0 2
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5 Discussie 

5.1 Algemeen 

De respondenten sturen vooral materialen in voor diagnostiek, al of niet 

gecombineerd met ‘inzenden op aanvraag van het RIVM’ en/of ‘informatie 

opvragen’. 

 
 

Respondenten zijn over het algemeen zeer tevreden. Meer dan 80% van de 

respondenten geeft bij het beantwoorden van vragen ‘voldoende’ of ‘goed’ aan. 

Bij een aantal vragen komen we onder dit percentage. Wat nog slecht scoort zijn 

de termijnen waarop de uitslagen bekend zijn (52% tevreden). We zien wel een 

lichte verbetering t.o.v. 4 jaar geleden, toen was dit 48%. De telefonische 

bereikbaarheid van de laboratoriumadministratie en de doorschakeling via het 

centrale RIVM-nummer scoren net als 4 jaar geleden 70%. De website is voor het 

eerst meegenomen. De vindbaarheid van de informatie scoort 73%. In de 

berekening van de percentages is het aantal respondenten dat n.v.t. invult buiten 

beschouwing gelaten (zelfde methode als in 2010 gevolgd voor een goed 

vergelijk) 

 

5.2 Zichtbaarheid verbeteringen 

Er waren slechts drie respondenten die nog wisten dat ze 4 jaar geleden de 

enquête hadden ingevuld. Alle drie personen zien deels (1) of voldoende (2) 

verbetering.  

Er is één opmerking geplaatst door een respondent:  
- Vooral de snelheid van rapportage (bijv. TB) is verbeterd.  

 

5.3 Verpakkingsmateriaal 

Over het algemeen zijn de 50 personen die daadwerkelijk monsters inzenden 

tevreden over zowel het verpakkingsmateriaal (82%) als de toelevering ervan 

(78%). De tevredenheid is niet veranderd ten opzichte van 2010. Er zijn ook geen 

veranderingen aangebracht. Naar de toelevering van het materiaal is in 2010 niet 

gevraagd. 12% gebruikt de verpakkingen (blijkbaar) niet en 20% heeft geen 

mening over de toelevering.  
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Geplaatste opmerkingen door respondenten:  
- De vraag ging alleen over groene verpakkingen. Er blijken ook oranje 

verpakkingen te zijn die blijkbaar geel worden genoemd. Geel bleek te 
slaan op het adreskaartje; verwarrend. 

- Wij gebruiken de retour gezonden labformulieren en buisjes niet, dus niet 
meer sturen.  

- Mycobacteriën zijn infectieus materiaal, niet veilig te versturen met dit 
materiaal. 

- mogelijkheid om 5 dagen per week insturen creëren. 

- Sommige verpakkingen ogen niet schoon (stickerresten, restanten van 
informatie nog op adressenkaartjes) 

- Het zou handig zijn om te weten bij welke persoon verpakkingsmateriaal 
te bestellen is, veel tijd nodig om uit te zoeken. Pakketjes zijn aan de 
kleine kant. Moeite om aanvraagformulier er netjes in terug te krijgen.  

 

5.4 Aanvraagformulieren 

De aanvraagformulieren worden over het algemeen als voldoende beoordeeld. 

Slechts 28% van de respondenten wist dat de formulieren ook online te vinden 

zijn (en nu weten ze het allemaal). Alle vier formulieren scoren tussen de 84 en 

89% voldoende/goed. Toch is er ten opzichte van 2010 een lichte daling in 

tevredenheid te zien.  
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Geplaatste opmerkingen door respondenten: 
- Graag elektronisch ordermanagement 
- De mogelijkheid om aan te kunnen geven dat het om 

referentieonderzoek/verzoek GGD/RIVM gaat. Bijvoorbeeld bijzonder 
resistente micro-organismen (BRMO’s). 

- Lay-out, aansluiten bij de vraag die door labprofessional RIVM met klant 
(arts-microbioloog) wordt besproken; bij ophangen telefoon zoekt analist 
zich vaak een slag in de rondte om te weten met welk formulier hij nu 
moet aanvragen 

- Nee,wij maken geen gebruik van deze formulieren daar wij 

geautomatiseerde formulieren vanuit ons eigen labsysteem gebruiken. 
Milieu-technisch is het dan ook wel erg zonde dat wij wel standaard de 

formulieren krijgen wanneer onze verzendenveloppen retour komen. 
- standaard vermelding welk deel van typering gratis is en bij surveillance 

activiteiten hoort, en welk deel niet. 
- Duidelijker informeren dat dit aanbod aanwezig is. 
- Wij gebruiken als inzendend laboratorium deze RIVM-formulieren niet: 

een uitdraai uit ons labsysteem is sneller en minder foutgevoelig. 

 

5.5 Uitslagen 

Van de digitale rapportage maakt 40% van de respondenten gebruik. De overige 

60% maakt gebruik van de rapportage per post.  

Slechts 52% beoordeelt de doorlooptijd test als voldoende tot goed. 34% vindt 

het matig, 8% onvoldoende en 6% slecht. Een zelfde verdeling zien we in de 

doorlooptijd test maar hier is maar 6% ‘goed’ tegenover 12% bij doorlooptijd 

test. In 2006 werd de doorlooptijd van het totale monster nog door 63% als 

goed/voldoende gewaardeerd. In 2010 daalde dit naar 48% en dit jaar stijgt het 

weer licht naar 51% (doorlooptijd van het totale monster) en 52% (doorlooptijd 

per test). De doorlooptijd is in 2010 niet uitgesplitst in test en totaal monster, dus 

moeten we de totale doorlooptijd hiervoor rekenen. Hoewel er nog steeds 

verbetering mogelijk is, zijn er nu minder mensen ontevreden dan in 2010. De 

leesbaarheid van het uitslagenformulier (lay-out) en de volledigheid van de 

uitslaggegevens / aanvullende informatie worden als goed beoordeeld. Hoewel 

het gros (zeer) tevreden is, zijn wel een aantal klanten ontevreden. Lay-out en 

volledigheid scoren ongeveer gelijk aan 2010.  
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Eén van de verbeteracties die is ingezet naar aanleiding van de enquête in 2010, 

is een opsplitsing in ‘doorlooptijd test’ (deelresultaten) en ‘doorlooptijd monster’ 

(eindresultaat van alle deeltesten). Voor een aantal verrichtingen wordt standaard 

een tussenrapportage verstuurd. De afdelingshoofden bepalen zelf of dit nodig is. 

Dit wordt ingeregeld in Unilab. Als dan het eerste resultaat bekend is én 

gevalideerd, dan gaat de tussenrapportage lopen. Bij een negatief resultaat gaat 

in principe de eindrapportage lopen. Soms is echter aanvullend onderzoek nodig, 

maar hier wordt over gecommuniceerd met de aanvrager en wordt op de 

eindrapportage vermeld.  
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Mogelijk heeft de beoordeling te maken met een in het verleden opgedane 

ervaring of met problemen die het afgelopen jaar speelden op het gebied van 

diagnostische tests. Daarom is (waar mogelijk) nagezocht wat inzenders insturen 

als zij het oordeel matig, onvoldoende of slecht geven.  

 

5.6 Bereikbaarheid 

Het gemakkelijkst kunnen respondenten de juiste persoon vinden via de telefoon. 

Zij krijgen dan over het algemeen snel antwoord op hun vragen.  

 

 
 

Het percentage voldoende/goed voor de telefonische bereikbaarheid van de 

laboratoriumadministratie is niet verbeterd ten opzichte van 2010. Dat is nog 

steeds 70%, maar er is wel een duidelijke verschuiving te zien van ‘voldoende’ 

naar ‘goed’.  
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De bereikbaarheid van laboratoriumdeskundige / (arts)microbioloog is gedaald 

van 90% in 2010 naar 81% nu.  

  

 
 

De tevredenheid over de doorschakeling via het centrale RIVM-nummer is 

onveranderd. Vanuit IDS zijn wel een aantal pogingen ondernomen om lijsten bij 

de RIVM centrale in gebruik te laten nemen. Helaas worden deze initiatieven daar 

niet opgepikt.  
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- Doorschakelen is echt waardeloos, de telefonisten weten nauwelijks waar 
het over gaat, weten niet naar welk lab ze moeten doorschakelen bij een 
bepaalde vraag. uiteindelijk wordt je min of meer willekeurig door 
verbonden om vervolgens weer 2 -3 keer verder wordt verbonden en ja 

dan heb je de persoon die je nodig heb. Deze zijn dan niet alleen 
deskundig maar geven dan wel een antwoord waar je mee verder kan 

- Wisselend, of iemand pauze heeft etc. Een mobiele telefoon zou handig 
zijn. Voor uitslagen moet men gewoon de hele dag bereikbaar zijn. 

- Telefonische bereikbaarheid op bepaalde tijdstippen is niet prettig. In de 
hectiek van het laboratoriumwezen is het fijn als een uitslag onmiddellijk 

opgevraagd kan worden. Dit kan om verschillende redenen zijn: 

behandelend arts wacht hierop en wil de behandeling van de patiënt 
hierop wil afstemmen; de tijd kan onhandig uitkomen omdat dit midden 
in experimentele handelingen valt (bijvoorbeeld het inzetten van een 
proef). 

- Als niet bekend is welke persoon je wil bereiken is het moeilijk via de 
centrale te bellen. Laboratorium heeft beperkte bel-uren. 

- Komt helaas vaak voor dat de bewuste persoon er niet is of in bespreking 

is. Contact volgt dan helaas vaak niet dezelfde dag. Uiteindelijk 
doorgaans wel een bevredigend antwoord. 

- 1 collegiaal nummer (loket) 
- Ik vind het altijd een behoorlijke doorbelactie om bij de juiste persoon te 

komen. Deze persoon is dan ook nog regelmatig niet op de werkplek 
aanwezig. Maakt het omslachtig om een uitslag snel op te vragen. 

- Het is voor mij altijd even zoeken naar namen. Ben blij dat ik nu weet dt 

ik alles op de website kan vinden. 
- Vaak is de desbetreffende persoon niet bereikbaar. Er wordt dan de 

belofte gedaan dat er teruggebeld wordt, dit duurt vaak lang en wordt 
ook nog wel eens vergeten. 

- Als je je weg weet gaat het snel, zo niet dan kan het wel een hele 
zoektocht zijn. 

 

5.7 Diagnostisch vademecum 

Het diagnostisch vademecum scoort bij de slechts 14 personen (28%) die hiervan 

gebruik maken heel goed. Op alle punten is het vademecum verbeterd in de ogen 

van de respondenten.  

Toch wordt er door de meeste respondenten geen gebruik van gemaakt. De 

respondenten is gevraagd waarom zij geen gebruik maken van het diagnostisch 

vademecum. Het blijkt dat men óf wel weet wat we doen, óf niet van het bestaan 

af weet óf men heeft nu eenmaal de gewoonte om te bellen (zie 

opmerkingenlijst). De informatie wordt soms ook gezocht via de LCI richtlijnen 

(die voor IDS-diagnostiek niet up-to-date zijn). 
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Het Diagnostisch Vademecum is de afgelopen jaren verbeterd. De algemene 

informatie staat nu op de website en alleen de verrichtingen staan nog in een 

PDF-document. Het PDF-document wordt iedere 3 maanden geüpdatet en is 

afgestemd op de informatie in Unilab, SAP en de aanvraagformulieren. De meeste 

respondenten maken online gebruik van deze versie.  
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Redenen die respondenten aangeven voor het niet gebruiken van Diagnostisch 

Vademecum: 
- ik wist niet dat het bestond 
- onkunde over het bestaan 
- Ik denk dat ik hier niet die info kan vinden die ik nodig heb. Dit heb ik 

nooit nagekeken of dit ook klopte. Het is meer een gewoonte om jullie 

direct te bellen 
- Heb specifieke aanvraag en ik weet al wat ik moet inzenden 
- niet vaak nodig 
- Het is niet duidelijk uit deze enquête of het om mij persoonlijk gaat of 

mijn groep. Ik autoriseer namelijk wel het insturen van materialen naar 
het RIVM, maar het werkelijke uitvoeren gebeurt door het secretariaat 
van de diagnostische afdeling. Dat verklaart waarom ik het DVI zelf niet 

gebruik. 
- niet nodig ... 
- Vul in...bij vragen telefonisch contact 
- Ik zoek info eigenlijk altijd via LCI protocollen 
- niet nodig sturen volgens standaarden in; of nieuwe ziekte (MERS) en 

hebben dan telefonisch overleg wat gewenst is. 
- Denk dat ik het wel ongeveer weet.... Zoek meestal in LCI/RIVM 

richtlijnen en gebruik incidenteel vademecum 
- weet niet van bestaan, gebruik jullie papieren aanvraagformulieren die op 

ons secretariaat liggen, en als ik er niet uit kom bel ik op 
- niet nodig geweest laatste jaren, direct overleg met lab wel eens 

voorgekomen 
- Bel liever voor up-to-date informatie 

- nooit nodig gehad 
- Er was rechtstreeks telefonisch contact met een medewerker van IDS 

over een analyseaanvraag 
- Wij hebben voor onze verzendbepalingen vaste adressen. Indien we een 

bepalingnog niet eerder hebben hoeven doorzenden, dan zal de arts 
viroloog aangeven naar welk laboratorium deze gezonden dient te 
worden. 

- Ik wist niet dat het bestond. 
- Bekend welke testen RIVM voor ons doet 
- Ik weet welke onderzoeken ik bij het RIVM kan aanvragen 
- omdat ik die als sociaal vpk niet tot nauwelijks nodig heb 
- Wist niet van het bestaan.... 
- Niet van toepassing geweest. 

- Ik laat materiaal inzenden waarvan meestal de huisarts de DD al heeft 

opgesteld. Wij, vanuit de GGD, laten vervolgens diagnostiek plaatsvinden 
bij het RIVM vanuit de publieke gezondheidszorg. 

- ik ken(de) het niet 
- geen idee. Als ik iets moet opzoeken zou ik het via online versie doen 
- niet mee bekend 
- ik als persoon gebruik het niet, de artsen wel waarmee ik samenwerk 

- Deze ontvang ik niet 
- Wist ik niet, dus nu goed om te weten!!! 
- Papieren formulier voldoet goed. 
- Wij maken gebruik van vademecum via laboratorium (Izore). 
- Tot nu toe niet nodig gehad (alleen contact met IDS gehad ivm OGZ 

diagnostiek) 
- Wij sturen in voor referentietaken en typeringen; dit is geprotocolleerd in 

ons systeem. 

- weet niet van bestaan 

 

Opmerkingen geplaatst door respondenten: 
- Enkel digitaal werken 
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- Uitbreiden naar een 'landelijk' vademecum met verwijzing naar centra die 
bepaalde diagnostiek wel doen. 

 

5.8 Website 

De website is voor het eerst meegenomen in dit onderzoek. De toegankelijkheid 

van de website is nog niet in orde. Van de respondenten zegt 73% dat de 

informatie ‘voldoende’ tot ‘goed’ te vinden is. 21% vindt dit nog matig en 2% zegt 

dat het onvoldoende is. Hier valt nog wel wat aan te verbeteren, wat ook blijkt uit 

de opmerkingen.  

 

De kwaliteit van de geboden informatie wordt wel goed gewaardeerd. 94% is hier 

tevreden over.  

 

 
 

Opmerkingen mist u informatie: 
- er moet altijd meerder malen geklikt worden. een site met een vakje 

downloads richtlijnen: recente richtlijnen; vaccinatie, referentielab voor.... 
etc 

- onbekend, kijk weinig op de website 
- betere index ingang: ook vindbaarheid Vademecum; URL van de index 

page nooit wijzigen: we verwijzen veel naar LCI richtlijnen: die links 

blijken dan met enige regelmaat niet meer te werken: dat is vervelend en 
onbetrouwbaar 

- vindbare email adressen van consulenten 
- Informatie uit de LCI-richtlijnen is niet altijd up to date, met name 

bijlagen die soms dateren van rond 2003 en niet meer sporen met 
recentere info in andere bijlagen of in de richtlijn zelf. Daarnaast is de 

onderlinge verwijzing van stukken niet goed. Soms wordt niet verwezen 
naar relevante bijlagen die via een omweg wel beschikbaar blijken. 

- Complimenten hiervoor, heel handige documenten, compleet, helpt echt! 

Verbeter suggesties: 
- LCI protocollen zijn erg goed. 
- Ik blijf het regelmatig een doolhof vinden. ( als digibeet) 
- LCI richtlijnen zijn moeilijker te vinden (in elk geval meer doorklikken) 

dan voorheen 

- Vooral collega's die pas recent met de website zijn gaan werken (aios 
IZB) zijn nog fris en hun ervaringen zouden structureel gebruikt kunnen 
worden voor kwaliteitsverbetering. Wellicht kunnen daar met GGD'en ook 

structurele afspraken over gemaakt worden. 
- Specifieke informatie soms moeilijk vindbaar. Betere zoekfunctie gewenst. 

Vorige website vonden wij overzichtelijker. 
- Er staat veel en goede informatie op, maar als je de systematiek niet kent 

kun je je een breuk zoeken bij specifieke vragen. 
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5.9 Contactpersonen 

17 personen hebben hun contactgegevens achtergelaten. Wij mogen bellen voor 

aanvullende informatie. De opmerkingen die zij hebben geplaatst zijn in een lijst 

geplaatst.  
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6 Conclusie 

Meer communicatie naar buiten nodig want veel weten niet van het bestaan… 

6.1 Verpakkingsmateriaal 

Het verpakkingsmateriaal voldoet voor het grootste gedeelte van de 

respondenten. Voor Mycobacteriën wordt het echter als niet veilig beschouwd en 

in onze communicatie moeten we goed opletten of we met een bepaalde kleur 

een envelop of een adreskaartje bedoelen. 

 

Sommige respondenten weten niet goed waar ze de verpakkingsmaterialen 

kunnen aanvragen. Dit moet duidelijker op de website, maar staat al op ieder 

aanvraagformulier vermeld.  

 

Een deel van de respondenten maakt geen gebruik van ons verpakkingsmateriaal 

en/of onze formulieren. Het is inderdaad zonde van onze inspanningen en het 

milieu als hier niets mee wordt gedaan. Wel moeten we er voor zorgen dat de 

gebruikte verpakkingen en adreskaartjes schoon zijn.  

 

Uit een van de opmerkingen blijkt dat men 5 dagen per week wil inzenden. Deze 

mogelijkheid is al aanwezig. Men kan zelfs 7 dagen per week inzenden; de groene 

enveloppen hebben een speciaal antwoordnummer zodat iedere werkdag de post 

wordt afgeleverd bij het RIVM, ook in het weekend. De materialen worden in het 

weekend gekoeld opgeslagen en op maandag verwerkt. Blijkbaar is dit nog niet 

bij iedere inzender bekend en moeten we dit duidelijker communiceren.  

 

6.2 Aanvraagformulieren 

Ondanks aanpassingen in de aanvraagformulieren die de afgelopen 4 jaar zijn 

doorgevoerd, blijkt de tevredenheid over de formulieren licht gedaald. De meeste 

respondenten weten niet dat de formulieren ook digitaal beschikbaar zijn. De 

formulieren zijn nog steeds niet duidelijk genoeg en missen (een link naar) 

informatie zoals tarieven en de mogelijkheid om referentieonderzoek aan te 

vinken. Wij communiceren bij vragen over diagnostiek blijkbaar niet vanuit de 

aanvraagformulieren. Daardoor moeten aanvragers te veel zelf uitzoeken. We 

moeten ook duidelijker communiceren wat ons aanbod is. Hier is een rol 

weggelegd voor het Diagnostisch Vademecum, waar deze informatie allemaal in 

staat. De mogelijkheid om elektronisch aan te kunnen vragen is gewenst. 

 

6.3 Uitslagen 

Ondanks het feit dat 40% van de respondenten gebruik maakt van de 

elektronische rapportage (sneller dan via de post), wordt de doorlooptijd 

beoordeeld als matig, onvoldoende. Er is geen link te vinden tussen een negatief 

oordeel en het type rapportage. De doorlooptijd is naar aanleiding van het 

onderzoek in 2010 opgesplitst in een doorlooptijd test en een doorlooptijd 

monster, maar beiden worden ongeveer gelijk beoordeeld.  

 

Van de respondenten die hun contactgegevens hebben gegeven, is (per 

laboratorium / ziekenhuis /GGD) uitgezocht wat zij inzenden. Van de 

respondenten die de doorlooptijden als onvoldoende beoordeelden(8), zenden 7 

inzenders Bartonella en DtpIs in. Met deze bepalingen zijn het afgelopen jaar 

problemen geweest. Er is één ontevreden respondent die alleen exantheem en 

bof inzendt, de uitslagen over het algemeen binnen de gestelde tijd ontvangt en 

ook het diagnostisch vademecum gebruikt.  

 

Van de respondenten die de doorlooptijd als voldoende of goed beoordelen (7), 

zenden er 4 geen Bartonella en DtpIs in. De andere 3 inzenders wel, maar bij 
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twee van deze drie inzenders is de enquête ingevuld door twee verschillende 

personen. De ene persoon gaf het oordeel ‘matig’ en de ander ‘voldoende’ of 

‘goed’. Het is mogelijk dat de respondenten die het oordeel ‘goed / voldoende’ 

geven, zelf niet Bartonella en DtpIs inzenden, maar dat hun collega deze taak 

heeft.  

 

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de problemen bij Bartonella en DtpIs 

diagnostiek de oorzaak zijn van de ontevredenheid. Mogelijk moeten we ook 

beter uitleggen waarom onze doorlooptijden langer zijn dan in een regulier 

laboratorium. 

 

6.4 Bereikbaarheid 

IDS medewerkers zijn het best bereikbaar via de telefoon en geven dan over het 

algemeen snel een antwoord (niet direct). Van de respondenten vindt echter 20% 

dat personen niet of slecht te bereiken zijn.  

 

Over de bereikbaarheid van de administratie zijn de respondenten meer tevreden 

dan in 2010, wat blijkt uit de verschuiving van ‘voldoende’ naar ‘goed’. Dit is zeer 

waarschijnlijk het gevolg van de openingstijden van de administratie die zijn 

verruimd (gehele dag bereikbaar). Deskundigen en de (artsen)microbioloog zijn 

minder bereikbaar. Dit komt mogelijk door een krappe bezetting. Ondanks 

pogingen vanuit IDS om de bereikbaarheid via de RIVM centrale te verbeteren, is 

dat niet gelukt.  

 

Respondenten geven aan dat zij één loket/ telefoonnummer willen dat altijd 

bereikbaar is en naar de juiste persoon kan doorverwijzen. Ook willen zij dat 

contactpersonen mobiel bereikbaar zijn en dat zij deze contactpersonen 

eenvoudig kunnen vinden. Ook hier speelt het diagnostisch vademecum een rol.  

 

6.5 Diagnostisch vademecum 

Veel respondenten maken geen gebruik van het Diagnostisch Vademecum. Zij 

weten vaak niet van het bestaan af, maar denken ook vaak dat zij wel weten wat 

het RIVM te bieden heeft. Sommigen zoeken de informatie op via LCI richtlijnen, 

maar deze zijn niet up-to-date wat betreft de diagnostiek binnen het RIVM.  

 

Men is blijkbaar niet op de hoogte van de mogelijkheid om in het Diagnostisch 

Vademecum de juiste contactpersoon te vinden. Ook staat hier aangegeven welke 

onderzoeken gefactureerd worden. In dat geval staat er een RIVM code achter. 

Op de website staan de onderzoeken vermeld die onder bepaalde voorwaarden 

gratis zijn. De formulieren die nodig zijn voor de aanvraag staan met een 

lettercode vermeld. Aan de hand hiervan kan op de website het juiste formulier 

gevonden worden.  

 

De respondenten die wel gebruik maken van het Diagnostisch Vademecum (28% 

van de respondenten) zijn daar zeer tevreden over.  

Op dit moment is het nog een PDF document dat iedere 3 maanden geüpdatet 

wordt. Wij hopen in het derde kwartaal van 2014 over te kunnen stappen op een 

web-based versie, waarmee nog sneller de up-to-date informatie gevonden kan 

worden.  

 

6.6 Website 

De toegankelijkheid van de website scoort nog niet echt goed. Respondenten 

geven aan dat ze veel moeten zoeken en eerst ‘de systematiek’ moeten snappen 

willen zij iets kunnen vinden.  
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Uit eerder onderzoek naar de structuur van de website is gebleken dat hier een 

sterke verbeterslag moet worden gemaakt. De opmerkingen over meer 

doorklikken zijn terecht. Dit komt mede omdat de website nu niet meer alleen 

voor de professional is bedoeld. Daarnaast is de informatie niet goed gelaagd 

geplaatst en dat maakt zoeken (onnodig) ingewikkeld. De zoekfunctie is naar 

aanleiding van gebruikersonderzoek vorig jaar verbeterd. Ook uit het net 

afgeronde gebruikersonderzoek van dit jaar komt naar voren dat hier 

verbeterpunten zijn.   

 

Uit de opmerkingen over LCI richtlijnen blijkt dat we voor onze contacten ‘RIVM’ 

zijn en niet ‘een aparte afdeling’. De informatie op de website moet dus vanuit 

één RIVM naar voren komen. Dit maakt duidelijk dat de toegankelijkheid in 

samenwerking met álle CIb afdelingen verbeterd moet worden. Aanbevelingen 

over de LCI richtlijnen zullen wij doorspelen naar de juiste personen binnen het 

RIVM.  

 

Op dit moment is er op initiatief van IDS een plan ontwikkeld om de structuur van 

de infectieziekteninformatie op de website te verbeteren. Dit is afgestemd met de 

overige CIb-afdelingen en wordt nu langzaam maar zeker uitgevoerd en 

gecoördineerd vanuit IDS. 
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7 Aanbevelingen 

 

7.1 Verpakkingsmateriaal 

 Alternatief voor mycobacteriën zoeken 
 Alleen schone verpakkingen retour zenden 

 In communicatie kleurbeschrijving voor juiste materiaal  

 Uitzoeken welke inzenders geen gebruik maken van 
ons materiaal en dat niet meer versturen. 

 Beter kenbaar maken dat men 7 dagen per week kan 
inzenden.  

 

7.2 Aanvraagformulieren 

 Communicatie over tests afstemmen op 
aanvraagformulier 

 Toevoegen van mogelijkheid aangeven 
referentieonderzoek 

 Goede verwijzing naar digitale aanvraagformulieren via 
www.rivm.nl/diagnostischvademecum 

 

7.3 Uitslagen 

 Beter uitleggen reden lange doorlooptijden  
7.4 Bereikbaarheid 

 Verbeteren vindbaarheid personen (LINK profiel) 

 Verbeteren bereikbaarheid personen (mobiele telefoon, 
meer mankracht) 

 Verbeteren bekendheid 

www.rivm.nl/diagnostischvademecum 
 

7.5 Diagnostisch vademecum 

 Meer reclame maken voor 

www.rivm.nl/diagnostischvademecum en duidelijk 
vertellen welke informatie hier staat 

 Linken vanuit de LCI richtlijnen naar deze pagina 
 Web-based versie maken 

 
7.6 Website 

 Actief opsporen en verwijderen dode links 

 Herstructureren website op gebied van infectieziekte-
informatie 

 Verbeteren zoekfunctie 
 

  

http://www.rivm.nl/diagnostischvademecum
http://www.rivm.nl/diagnostischvademecum
http://www.rivm.nl/diagnostischvademecum
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