
MAASSTAD ZIEKENHUIS:

E-invoicing via het 
Peppol-netwerk

BEDRIJFSPROFIEL 

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in 

Rotterdam-Zuid. Het ziekenhuis biedt brede basiszorg en 

behandelt patiënten met complexe aandoeningen. Het 

Maasstad Ziekenhuis heeft 600 bedden tot zijn beschikking. 

Ieder jaar bezoeken ongeveer 450.000 patiënten de 

poliklinieken.  

De missie van het Maasstad Ziekenhuis: bij patiënten 

de kwaliteit van leven verbeteren. Dit doet het 

ziekenhuis vanuit de kernwaarden betrouwbaar, 

deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.

UITDAGING 

Het Maasstad Ziekenhuis verwerkt jaarlijks ruim 50.000 

facturen. Jordy Selhorst, Teamleider Crediteuren, vertelt: 

“Voorheen verwerkten we facturen handmatig via ons 

ERP-systeem. Een aantal jaar terug schakelden we Ricoh 

al in voor de scansoftware ReadSoft Invoices. Zodat 

papieren facturen automatisch worden ingeladen en onze 

collega’s minder handmatige handelingen hoeven uit te 

voeren.” Later benaderde het ziekenhuis Ricoh opnieuw: 

dit keer voor e-invoicing. Jordy: “E-invoicing wordt steeds 

belangrijker in het zakendoen met overheidsorganisaties. 

Onze vraag aan Ricoh was: hoe kunnen we e-invoicing 

implementeren? Op zo’n manier dat betrokken 

collega’s hier niets of nauwelijks iets van merken?”
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“Met e-invoicing via Peppol lopen 

we praktisch geen risico meer op 

spookfacturen en fraude.” 

Jordy Selhorst, Teamleider 

Crediteuren, Order administratie 

en Functioneel beheer

Ricoh sluit het Maasstad Ziekenhuis aan op het Peppol-

netwerk via een access point. Peppol is een open netwerk 

waarmee organisaties en overheden eenvoudig e-facturen 

uitwisselen. De authenticiteit van de verzender staat vast 

én is de factuurintegriteit is beschermd. Als het ziekenhuis 

een factuur ontvangt die matcht met een order, dan keurt 

Peppol deze automatisch goed en wordt de factuur verder 

verwerkt. Jordy: “Wij hoeven alleen nog te kijken naar de 

uitzonderingen, dus er zijn bijna geen handmatige handelingen 

meer nodig. Daarnaast is het Peppol-netwerk geruisloos 

geïmplementeerd voor onze collega’s. Ook het bestaande 

proces hoefde niet te worden aangepast. De Peppol-facturen 

zien er bijvoorbeeld exact hetzelfde uit als de ‘oude’ facturen.”

De expertise van Ricoh levert veel op voor het Maasstad 

Ziekenhuis, aldus Jordy. “Dankzij de oplossing van Ricoh 

is ons factuurproces veel minder foutgevoelig. Via een 

XML-code krijgen we de gegevens binnen en die worden 

automatisch ingevuld op de factuur. Hierdoor lopen we 

praktisch geen risico meer op spookfacturen en fraude.” 

Dankzij e-invoicing kan het ziekenhuis veel efficiënter werken. 

Dit is ook terug te zien in het aantal facturen dat automatisch 

wordt verwerkt. Jordy: “We denken binnenkort al naar 2600 

facturen op jaarbasis te gaan, terwijl dit aantal een paar jaar 

geleden nog nihil was. Een aanzienlijke vooruitgang.”

OPLOSSING RESULTAAT
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OVER RICOH

Als Digital Services Company zorgt Ricoh voor 

verandering. We helpen professionals optimaal 

samenwerken. Met innovatieve technologie die informatie 

altijd en overal beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en 

duurzaam.

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

Kijk voor meer informatie op ricoh.nl of werktrends.nl.
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