Van ‘no show’
naar 'make show’

CANNOCK ZIEKENHUIS NO SHOW CASE

Terugdringen wachtrijproblematiek
door gerichte make show aanpak
Ziekenhuizen streven naar veilige en specialistische zorgverlening met de hoogst haalbare
kwaliteit. Een goede patiëntbeleving staat hoog op de agenda. Hier past een no show
strategie niet bij. Of juist wel?
Door de gedachten van een no show aanpak om te draaien naar een make show aanpak draagt dit wel degelijk
bij aan de visie van ziekenhuizen. De kern van de oplossing zit in preventie. Aan de voorkant worden activiteiten
ontplooid die ervoor zorgen dat het aantal no show afspraken wordt teruggedrongen. Patiënten die niet op hun
afspraak verschijnen leveren namelijk een signi cante kostenpost op voor ziekenhuizen.
Denk aan een ine iciënte bezettingsgraad van artsen en specialisten en patiëntafspraken die opnieuw
gepland moeten worden. Activiteiten die voorkomen kunnen worden door een goed ingericht proces,
gebaseerd op preventie.
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Preventie en patiëntbeleving

Een preventieve aanpak zorgt voor vermindering van de werkdruk. Dit begint bij het
optimaliseren van de kwaliteit van patiëntgegevens aan de voorkant van het proces. Bij
inschrijving in het ziekenhuis of een polibezoek direct een telefoonnummer en/of emailadres uitvragen draagt bij aan de datakwaliteit van het ziekenhuis. Vervolgens kun je
handmatige taken reduceren door processen te automatiseren. Dit levert tijdwinst op.
Een voorbeeld van preventie is het versturen van een herinnering van de afspraak aan de patiënt. In verschillende
ziekenhuizen heeft een sms-service voorafgaand aan een afspraak een winst opgeleverd van 55% tot 65% minder no
show afspraken. Mocht het mobiele telefoonnummer van de patiënt ontbreken kan dit bijvoorbeeld ook via een emailbericht of per brief.
Deze afspraakherinnering is niet alleen kostene iciënt voor het ziekenhuis, maar ook prettig voor de patiënt. Voor het
ziekenhuis een kleine stap in het gehele administratieproces en voor de patiënt een jne service. Dit sluit helemaal aan
bij een optimale patiëntbeleving.

No show factuur

De volgende stap is het versturen van een no show factuur.
Maar levert dit dan geen imagoschade op?
Ons uitgangspunt is om zonder enige imagoschade het aantal no show afspraken terug
te dringen. Het correct en adequaat omgaan met disputen is hierbij van groot belang.
Hier zit namelijk het grootste risico in voor wat betreft imagoschade.
Disputen met patiënten dienen te allen tijde voorkomen te worden. Zorg ervoor
dat de communicatie helder is en dat het dispuut zo snel als mogelijk wordt
opgelost. In dit kader is het belangrijk dat er een uniforme werkwijze van
administreren van no shows is. Een goede registratie is namelijk de basis van
alles. Wij geloven in het opvoedkundig karakter van deze aanpak. Om echt
successen te boeken moet je sanctioneren door het toesturen van een no
show factuur.
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Cannock ontzorgt
Het make show & no show facturatieproces
kunnen wij geheel verzorgen uit naam van
het ziekenhuis met de benodigde look and

Onze ervaring leert dat patiënten vaker op hun afspraken
(gaan) verschijnen nadat ze of goed geïnformeerd zijn en
een pre-noti catie van de afspraak hebben gehad, ofwel een
rekening hebben gekregen voor het niet nakomen van hun

feel en volledig vanuit de wensen van de

ziekenhuisafspraak. Geheel vanuit een opvoedkundig

opdrachtgever.

karakter streven we naar het ontzorgen van ziekenhuizen.

Het ziekenhuis maakt geen extra kosten voor deze
dienstverlening, omdat de opbrengsten van dit proces de
kosten overstijgen. De no show propositie levert dus zelfs

Aanvullend hierop biedt deze aanpak ook de mogelijkheid
om de patiëntendatabase te optimaliseren. Zodra er
persoonlijk contact is met een patiënt kan de patiëntkaart
direct worden aangevuld met de juiste gegevens.

een inkomstenstroom op voor het ziekenhuis en nog
belangrijker een signi cante verlaging van het aantal no
shows en dus een betere bezettingsgraad van de
specialisten.

Over Cannock

Wij zijn een credit management partner met een duidelijke
visie en werkwijze. Uiteraard hebben we alle wettelijke
keurmerken en certi caten in huis en beschermen wij
alle persoonsgegevens conform AVG wetgeving.
Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking,
waarbij we onszelf als specialist en
sparringpartner zien. Door onze jarenlange
ervaring hebben we speci eke kennis van
administratieve processen binnen
ziekenhuizen.
We combineren een persoonlijke aanpak
met de inzet van geavanceerde
multichannel communicatiemiddelen. Heb
je behoefte aan tijdelijke ondersteuning
door een specialist met uitgebreide kennis
van dit make show proces of van het
debiteurenbeheerproces?

Cannock beschikt over een ruime diversiteit aan vakspecialisten die op tijdelijke basis ondersteuning bieden op het gebied
van onder andere debiteurenbeheer en incasso. Daarnaast geven onze experts advies en trainingen over de aanpak van no
show problematiek.
Benieuwd naar onze aanpak? We werken samen met diverse ziekenhuizen, waaronder
Erasmus Medisch Centrum en HMC. In deze klantcase van HMC lichten wij onze werkwijze
uitgebreid toe.
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cannock.nl

Meer weten?

Wil je met ons in gesprek over jouw no show aanpak?
Bel dan naar Marc Lamberts voor een geheel vrijblijvende kennismaking. Dit kan
uiteraard ook via een online gesprek. Marc is te bereiken op telefoonnummer 06
42 432 082 of per e-mail marc.Lamberts@cannock.nl
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