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QUICK SCAN MEDISCHE ADMINISTRATIE PATHOLOGIE 
 
QUICK SCAN 
Een quickscan is een onderzoeken om te kijken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt binnen de organisatie werk te bieden dat bedrijfseconomisch een toegevoegde waarde heeft. 

 

In de quick scan staan de volgende vragen centraal: 

 Is het mogelijk om, binnen (delen van) de organisatie voornamelijk elementaire taken te herschikken 

en/of nieuwe functies te creëren? 

 Welke voordelen heeft een dergelijke verandering voor de werkgever? 

 

Medische administratie pathologie is gevraagd mee te werken aan  de uitvoering van deze quick scan omdat er bij 

de invoering van het electronisch patienten dossier (EPIC) een wijziging van de werkzaamheden komt. De 

werkzaamheden zullen dusdanig wijzigen dat een herziening van de taken noodzakelijk is. Dit moment is een 

uitgelezen kans op te beoordelen of er taken uitgevoerd kunnen worden door mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt . 

 
Context 

GZ ( fictief bedrijf)  is één relatief jonge organisatie binnen de medische laboratoria. In 1974 opende het zijn 

deuren en vonden de eerste onderzoeken plaats. In oktober 1976 volgde de officiële opening van GZ.  

 

KORTE BESCHRIJVING ORGANISATIE  

GZ behoort tot de private laboratoria binnen Europa en heeft een  intensieve adviserende rol bij Nederlandse 

overheidsinstellingen.  

 

QUICKSCAN medische administratie pathologie 

Om een goed beeld te krijgen van de potentiële mogelijkheden om binnen de organisatie/delen van de organisatie 

(kies), elementaire functies te creëren die geschikt zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 

volgt nu een beschrijving van de delen van de organisatie die zijn meegenomen in de quick scan. In de 

eindconclusie vermelden we de mogelijkheden voor functiecreatie per deel van de organisatie en over de 

afzonderlijke delen van de organisatie heen.  
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KORTE BESCHRIJVING MEDISCHE ADMINISTRATIE PATHOLOGIE 
De afdeling pathologie verzorgt binnen Nederland de hoogcomplexe diagnostiek op het gebied van de klinische 

pathologie, inclusief medische immunologie en moleculaire pathologie. Hiernaast verricht GZ diagnostiek voor 

huisartsen en specialisten binnen en buiten de regio. Pathologen van de afdeling participeren in regionale en 

(inter)nationale diagnostiek-panels. 

 

De unit medische administratie verzorgt de administratie van patiëntenmateriaal. De werkzaamheden bestaan o.a 

uit:  

- ontvangst en registratie van patiëntenmateriaal bij de ontvangstbalie 

- het uittypen van verslagen van macroscopisch onderzoek  

- beheer van het coupearchief  

- postverwerking 

 

WERKPROCESSEN EN VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN 

Hieronder een beschrijving van werkprocessen zoals deze worden verricht door de werknemers binnen medische 

administratie pathologie en die vallen binnen de mogelijkheid van jobcarving. 

 

MEDEWERKER MEDISCHE ADMINISTRATIE PATHOLOGIE  
Kerntaak; 

 Verzorgt juiste registratie van ontvangen patiëntmateriaal 

 Verzorgt medische correspondentie over het materiaal 

 Verwerkt uitslagen in het elektronische registratie systeem. 

  

Werkproces; 

 Administratieve werkzaamheden met behulp van een computer 

 Controleren en inboeken van ontvangen patiëntmateriaal 

 Telefonisch te woord staan van intern en externe klanten en collega’s 

 

SPECIFIEKE EISEN BINNEN HIERBOVEN GENOEMDE WERKPROCESSEN; 
Iedereen die werkzaam is binnen de administratie dient precies en nauwkeurig te werken. 

 

MOGELIJKHEDEN VOOR FUNCTIECREATIE 
Om te kunnen bepalen in hoeverre binnen de organisatie/dit deel van de organisatie mogelijkheden voor 

functiecreatie in potentie aanwezig zijn, wordt antwoord gezocht op de onderstaande vragen: 

 

Is er in de werkprocessen sprake van werkzaamheden: 

 die onder het opleidingsniveau liggen van degene die deze werkzaamheden uitvoert? op een lager niveau 

en daardoor niet de noodzakelijke hoeveelheid aandacht krijgen van de werknemers? 

 waardoor werknemers van hun hoofdtaken worden afgeleid? 

 die de reguliere uitvoering van de hoofdtaak belemmeren of verstoren? 

 die gemakkelijk losgekoppeld kunnen worden van de werkzaamheden zoals deze nu binnen een functie 

worden verricht? 

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden kan gebruik gemaakt worden van een aantal indicatoren, zoals: Is er 

sprake van werkzaamheden: 

 die efficiënter of vaker uitgevoerd zouden kunnen worden? 

 die de snelheid van handelen van het proces vertragen? 

 die zich opstapelen? Of waar werknemers moeizaam of niet aan toe komen? 

 die vereisen dat werknemers overwerken? 

 waarvoor tijdelijk personeel wordt aangetrokken? 

 die men zou willen of kunnen aanbieden en die momenteel niet aangeboden worden?  

 waar werknemers hulp of ondersteuning bij kunnen gebruiken? 

 

Het antwoord op deze vragen wordt afgeleid van een eigen eerste inventarisatie van de werkzaamheden. 

Informatiebronnen zijn gesprekken met de leidinggevende, met de werknemers en observaties. 

 

UIT HET INTERVIEW EN DE OBSERVATIES BLIJKT HET VOLGENDE  
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 Werknemers werken op een takenniveau die ook kan worden uitgevoerd door mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt zoals; 

o Post: ophalen 

         verzending en benodigdheden voor verzending voorbereiden 

         wegbrengen 

o Opbergen materiaal en verslagen 

o Standaard periodieke controles  

 

 Werknemers komen niet toe aan elementaire taken zoals; 

o Voorraden aanvullen 

o Scanners reinigen 

o Materiaal-ontvangst-tafel poetsen 

o Bewaken netheid van de afdelingen 

 

Uit de gesprekken en waarnemingen is te concluderen dat er een aantal taken zijn die nu worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde werknemers, maar die ook door mensen van een SW-bedrijf kunnen worden uitgevoerd. Op basis 

van een eerste beoordeling zijn deze taken wel substantieel in omvang en kunnen zij mogelijk door mensen met 

minder kwalificaties worden verricht. Het betreft vooral werkzaamheden die snel aan te leren zijn en onafhankelijk 

van het hoofdproces uit gevoerd kunnen worden. 

Denk hierbij onder andere aan de volgende werkzaamheden die uit het takenpakket  gehaald kunnen worden. 

 

 Ophalen van spoedmateriaal bij de postkamer;  

 Post en pakjes voor de koerier naar de postkamer brengen  

 Registreren ontvangst aangetekende post en retour ontvangen coupes 

 Consulten: uitpakken, op  plankje plaatsen, gegevens controleren 

 Stickervellen “port betaald”, “breekbaar”, afzender” maken en voorplakken op de enveloppe    

 Verzenden uitgaande post (bruine enveloppen verzamelen en in witte envelop verzenden) 

 Coupes versturen voor de regionale coupe-avonden  

 Geautoriseerde  verslagen printen en versturen 

 Opruim-, aanvul- en schoonmaakwerkzaamheden van administratie en materiaal 

 Controle afgewerkte nummers 

 Controle-lade blanco-coupes opruimen 

 Voorbereiden dodo-club 

 Archief besprekingen voorbereiden : coupes verzamelen en gegevens van de coupes uitprinten 

 Scans cytologie controleren 

 Revisies en consulten 

 Beheer coupes archief  

 

De betreffende werkzaamheden leiden tot de functie; 

 assisterend medewerker (0.4 fte, 5 dagen van 3 uur) 

 

Deze functie leidt tot een vermindering van het aantal ondersteunende taken die nu door het zittend hoger 

gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Daardoor kunnen zij meer aandacht en tijd steken in hun kerntaken. 

De eerste inschatting van deze quickscan is dat op deze wijze op termijn 1 nieuwe functie  te creëren is. Indien 

wordt gekozen voor het anders organiseren van de meer elementaire werkzaamheden dan kan een besparing op de 

loonkosten plaats hebben, zonder dat de kwaliteit van het werkproces vermindert. 

 

OVERIGE INFORMATIE 
De geintervieuwde medewerkers zien door het verschuiven van de taken een mogelijkheid om meer op kwaliteit te 

werken en de benodigde SOP’s hiervoor te verbeteren.  

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN OP BASIS VAN DE QUICKSCAN MEDISCHE ADMINISTRATIE 

PATHOLOGIE  
Uit de gesprekken en waarnemingen is te concluderen we dat er een aantal taken zijn die nu worden 

uitgevoerd door gekwalificeerde werknemers, maar die ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen worden uitgevoerd. 
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Op basis van een eerste beoordeling zijn deze taken substantieel in omvang en kunnen zij mogelijk door mensen 

met minder kwalificaties worden verricht. Het betreft vooral werkzaamheden die snel aan te leren en onafhankelijk 

van het hoofdproces uit te voeren zijn. 

Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden die uit het takenpakket van de functie medewerker medische 

administratie te halen zijn:materiaal ophalen, schoonmaak werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden voor 

postverzending en coupe-avonden en licht administratieve taken. 

 

De betreffende werkzaamheden leiden tot de functie assisiterend medewerker. 

 

Deze functie leidt tot een vermindering van het aantal ondersteunende taken die nu door het zittend, hoger 

gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Daardoor kunnen zij meer aandacht en tijd steken in hun kerntaken, 

zodat het aantal gekwalificeerde functionarissen kan afnemen. 

Om hoeveel functies/arbeidsplaatsen het gaat moet blijken uit een verdere analyse van de werkzaamheden. De 

eerste inschatting is dat op deze wijze één nieuwe functie/arbeidsplaats te creëren is. Indien wordt gekozen voor 

het anders organiseren van de meer elementaire werkzaamheden dan kan een besparing op de loonkosten plaats 

hebben, zonder dat de kwaliteit van het werkproces vermindert. 

 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN BINNEN GZ 
De uitslag van deze quickscan kan ook gebruikt worden bij ander medische administraties waarbij voornamelijk 

met patientenmateriaal gewerkt wordt.  
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EINDCONCLUSIE QUICK SCAN MEDISCHE ADMINISTRATIE PATHOLOGIE 
  

MOGELIJKHEDEN: 
Binnen de organisatie zijn er wel werkzaamheden die mensen uit de beoogde doelgroepen kunnen uitvoeren. 

Meer gedetailleerde analyses binnen de verschillende delen van de organisatie zijn noodzakelijk om inzicht te 

geven in de omvang van de elementaire functies in tijd en in de plaats binnen de werkprocessen. Op basis hiervan 

is te bepalen hoeveel elementaire functies er te creëren zijn, gebaseerd op het afsplitsen van taken van bestaande 

functies. 
 

Hierbij uitgaan van de eerder benoemde voordelen, zoals: 

 Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze nieuw gecreëerde functies zorgt dat 

dezelfde werkzaamheden tegen een lagere prijs plaatsvinden, dus tot kostenbesparing.  

 Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze nieuw gecreëerde functie zorgt 

ervoor dat de organisatie in de personele bezetting een afspiegeling van de maatschappij weergeeft en 

daarmee maatschappelijk verantwoording neemt. 

 Deze nieuw gecreëerde functie leidt tot een vermindering van het aantal ondersteunende taken die nu 

door het zittend, hoger gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, waardoor zij meer aandacht en tijd 

kunnen steken in hun kerntaken. Hierdoor kan het aantal fte gekwalificeerde functionarissen afnemen. 
 

 

VERVOLG 
Nadere analyses van meerdere onderdelen van de pathologie kunnen resulteren in het verder uitrollen van de 

ondersteunde taken van de assisterend medewerker binnen andere delen van de pathologie. Dit kan leiden tot een 

uitbreiding van het aantal uren van de assisterent medewerker naar een full-time functie binnen de pathologie met 

de daarbij behorende financiele besparing. 

 

IMPLEMENTATIE VAN DE RESULTATEN 
In deze quick scan hebben we onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor  de medische administratie 

pathologie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen binnen de personele organisatie. Hiermee 

wil de medische administratie aan de maatschappelijke verantwoording voldoen en een financiele besparing 

realiseren. 

 

Bij dit onderzoek is gekeken naar werkzaamheden en deeltaken van de medische administratie medewerker. 

Geconstateerd is dat door functiecarving en het gebruik maken van minder gekwalificeerde werknemers 

belangrijke organisatiedoelen bereikt kunnen worden. 

Om deze winst ook daadwerkelijk te behalen is een zorgvuldig implementatieproces noodzakelijk. Op deze manier 

wordt voorkomen dat de werkgever te maken krijgt met onnodige risico's (verzuim, misfit werknemer/functie, 

uitval, etc.). De implementatie vraagt dan ook om een gestructureerde aanpak. 

 

COMMUNICATIE 
Omdat het zittend personeel mogelijk ook te maken krijgt met wijzigingen in bestaande taken en werkprocessen, is 

een adequate communicatie binnen de gehele organisatie en met de betrokken functionarissen van essentieel 

belang. 

Tegelijkertijd is het van belang om concrete zaken vast te leggen met de toeleverancier van kandidaten over 

bijvoorbeeld de toeleiding, scholing of training en begeleiding. 

Hierdoor wordt de kans op een succesvolle pilot groot en daarmee de kans dat de medische administratie 

pathologie nieuwe gemotiveerde werknemers krijgt. Voor de zittende werknemers betekent dit een verhoging van 

de aandacht voor hun kernkwaliteiten en voor de nieuwe werknemers betekent het een verbetering in hun sociale 

en maatschappelijke positie. Kortom, een win - win - win situatie. 
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HERKOMST INFORMATIE 
  Leidinggevende medische administratie pathologie 

 3 Medewerkers medische administratie pathologie 

 Website GZ 

 Intranet GZ 

 Gesprek en observatie van 2 medewerkers op 11 december 2014 

 Gesprek en observatie leidinggevende en 1 medewerker op18 december 2014 

 


