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Een nieuwe compacte certificatiemethode voor huisartspraktijken 
 
In november 2012 werd de Europese norm “ISO in de Zorg” in Nederland gelanceerd. DOKh heeft deze 
methode opgenomen in haar dienstenpakket: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
 
 

Het bestaat uit: 
1.  Een op maat gemaakt compact praktijkhandboek met beleid en procesbeschrijvingen; 
2.  Een handige kwaliteitsjaarplanner op www.huisartsmonitor.nl.  
 
Voordelen: 
• Onafhankelijke toetsing door RvA erkende certificerende instellingen; 
• Voorbereiding en begeleiding door een DOKh consulent; 
• Patiëntveiligheid en organisatiekwaliteit; 
• Bevoegdheden van medewerkers liggen vast; 
• Patiënttevredenheid; 
• Compact en praktisch handboekmodel als uitgangspunt; 
• Minder tijd nodig; meer “doen” in plaats van “schrijven”; 
• Kwaliteitsjaarplanner met herinneringsmails beschikbaar zonder noodzakelijke cursussen; 
• Stimulans vanuit zorgverzekeraars. 
 
De huisartsen, die inmiddels met deze methode werken, geven aan dat het een voldaan gevoel geeft als je weet dat de 
werkprocessen geborgd zijn. Het geeft vertrouwen dat je ook weer naar de patiënten uitstraalt. 
 
Uitvoering 
DOKh heeft deze methode inmiddels als mogelijkheid opgenomen in haar dienstenpakket. In samenwerking met Maarn 
Consult worden praktijken hierin begeleid door een praktijkconsulent werkzaam bij DOKh. DOKh adviseert, u beslist en 
DOKh schrijft het praktijkhandboek op maat. 
 
 

Website: www.maarnconsult.nl 
Meer informatie: alittink@dokh.nl  

Kwaliteit met meerdere  
systemen mogelijk 
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Ook op onze website vindt u informatie over de verschillende kwaliteitsprojecten.  
Zie: www.dokh.nl 
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NHG-Praktijkaccreditering 
 
Gaat u voor kwaliteit, voor verantwoorde zorg, voor een succesvolle bedrijfsvoering en wilt u dat uw       
patiënten tevreden zijn? Optimaliseer dan uw praktijk met NHG-Praktijkaccreditering. 
 
Met NHG-Praktijkaccreditering zorgt u ervoor dat uw praktijk doelbewust investeert in de zorg voor uw patiënten en in de 
eigen organisatie. Accreditering is dé methode om te weten hoe het staat met uw praktijk en om kwaliteit te borgen. Zijn 
er dingen die beter kunnen? Accreditering maakt duidelijk op welke punten u kunt investeren en hoe u blijvend kunt ver-
beteren. Voldoet u aan de eisen die de accreditering stelt aan uw praktijk? Dan krijgt u het NHG-keurmerk. Dit keurmerk 
geeft u belangrijke voordelen. Het geeft patiënten het vertrouwen dat hun (zorg)vragen bij u in goede handen zijn, het 
maakt dat uw team samenwerkt aan kwaliteit en het biedt medewerkers de zekerheid dat zij werken in een goed georga-
niseerde praktijk, met oog voor verdere ontwikkeling en verbetering. Met het NHG-keurmerk streeft u op alle vlakken naar 
kwaliteit. Nu en in de toekomst.  
 
Ruim de helft van de Nederlandse huisartsen werkt in praktijken die deelnemen aan de NHG-Praktijkaccreditering, hét 
keurmerk van, voor en door huisartsen. 
 
Zo werkt het 
NHG-Praktijkaccreditering verloopt in fasen. Het eerste jaar - van de start tot de toekenning van het keurmerk - is het 
meest intensief. U verzamelt gegevens, u stelt verbeteringsplannen op en u voert ze uit. Daarna hoort kwaliteitszorg tot 
uw gewone praktijkvoering. U hebt daarbij een sterke eigen inbreng. U kunt zelf prioriteiten stellen, keuzes maken en ac-
centen leggen. Zo werkt uw team van resultaat naar resultaat. 
 
Een belangrijke mijlpaal in de accreditering is het moment waarop uw praktijk het certificaat krijgt en het keurmerk mag 
voeren. Daarna wordt u uitgedaagd om niet alleen aan de minimumeisen te blijven voldoen, maar samen met uw team 
doorlopend te werken aan kwaliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Website: 
www.praktijkaccreditering.nl 

 
Meer informatie: 
alittink@dokh.nl 

Kwaliteit met meerdere systemen mogelijk! 
 
Bezig zijn met de kwaliteit van zorg is voor elke huisarts vanzelfsprekend: u wilt uw werk zo goed mogelijk 
doen. Op medisch-inhoudelijk gebied, maar ook organisatorisch wilt u optimale zorg bieden. U doet het, 
maar hoe maakt u het zichtbaar? 
  
Door gebruik te maken van een kwaliteitssysteem wordt kwaliteit van uw huisartsenpraktijk aangetoond, vastgesteld en 
geborgd. Zo krijgt u een goed inzicht in wat u en uw medewerkers doen en hoe uw praktijk reilt en zeilt. Zoals een van de 
geaccrediteerde artsen stelde: 'Ik kreeg rust in mijn hoofd doordat ik weer overzicht had'.  
 
Wat moet je doen? 
Een huisarts doet dus eigenlijk al veel als het gaat om volgen en verbeteren van werkzaamheden in de praktijk. Het feit is 
dat deze processen meestal niet zijn vastgelegd en geordend. Werken aan kwaliteitsverbetering betekent in het eerste jaar 
alle processen in kaart brengen door die te beschrijven en te bespreken met alle praktijkmedewerkers. Jaarlijks worden 
mogelijke hiaten gesignaleerd en opgelost door geplande verbeteracties. Zo ontwikkelt u een up-to-date kwaliteitssysteem 
voor uw praktijk. 
 
Dan heb je ook wat? 
Een kwaliteitssysteem zorgt voor: 
•  volledig zicht op alle aspecten van uw werk en praktijkvoering voor u én uw praktijkmedewerkers; 
•  efficiëntie in de praktijk: eenmaal ontwikkeld kost het bijhouden minder tijd; de ervaring van reeds deelnemende    
    huisartsen; 
• een financiële bijdrage per patiënt van een aantal zorgverzekeraars zoals Achmea Zorg en Z&Z. 
 
Help! 
Het opzetten van een kwaliteitssysteem (lees: beschrijven van werkprocessen) voor uw praktijk is niet waarvoor u heeft 
'doorgeleerd' als arts. Daarom is het mogelijk ondersteuning in te huren. De consulenten van DOKh leveren ondersteuning 
in alle soorten en maten: van volledig beschrijven van alle processen in uw praktijk en het schrijven van verbeterplannen 
tot het proces bewaken, het verrichten van interne audits en het geven van een advies bij de keuze van een systeem.  
 
De volgende systemen worden door DOKh ondersteunt:  
•  NHG-praktijkaccreditering; 
•  DEKRA;  
•  ISO in de zorg. 
 
De consulent kan u veel tot weinig werk uit handen nemen. 
 
 

 
  Arja Littink 
  Coördinator/consulent  
  alittink@dokh.nl  
 
  Hetty Cox  
  Huisarts/stafmedewerker kwaliteit DOKh      
  hetty.cox@planet.nl       

Wat kan DEKRA betekenen voor de huisarts ? 
 
De norm 'Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken' is een landelijke kwa-
liteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in het pro-
ces van farmaceutische patiëntenzorg in de apotheekhoudende huisartspraktijk. De norm is erkend door 
alle betrokken partijen, zoals IGZ, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms. 
 
Voor het medische deel van uw praktijk wordt u getoetst aan de norm ISO 9001. Hieronder vindt u de belangrijkste voor-
delen van certificering door DEKRA op een rij. 
 
Strategisch 
• U heeft de visie en het beleid van uw praktijk op schrift gezet; 
• U heeft een jaarplan. 
 
Tactisch 
• U voldoet vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving en aan alle richtlijnen van uw branche; 
• U controleert zelf of belangrijke activiteiten volgens vooraf afgesproken protocol of werkinstructie verlopen; 
• Loopt iets niet volgens uw beleid of de normen, dan stelt u verbeterplannen op en voert ze uit. 
 
Operationeel 
• Met uw medewerkers maakt u duidelijke werkafspraken en afspraken over de taakverdeling binnen de praktijk; 
• U houdt regelmatig voortgangsgesprekken met uw medewerkers; 
• U doet regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken; 
• U structureert uw zorgprocessen; 
• U zorgt voor een adequate registratie van uw contacten met patiënten en hun gegevens; 
• U voert de doelstellingen uit uw jaarplan uit en controleert regelmatig of u er nog aan voldoet; 
• U past het jaarplan aan als dit nodig blijkt te zijn. 
 
Het Plan Do Check Act  (PDCA) principe ligt ten grondslag aan het kwaliteitssysteem. Processen, procedures en werkin-
structies worden altijd opgesteld met het doel (of resultaat) in zicht. Wordt het doel niet behaald, dan wordt het proces, 
de procedure of de werkinstructie tegen het licht gehouden en geschrapt of aangepast zodat de doelen wel gehaald wor-
den. Ook wordt getoetst of de praktijk en haar medewerkers werken volgens de wettelijke normen en afspraken. 
 
Als DEKRA zien we dat het veel oplevert het kwaliteitsproces van dienstverlening expliciet te maken. Zo wordt de praktijk 
in de huidige bedrijfsvoering een spiegel voorgehouden, wordt ordening aangebracht, worden er bewuste keuzes gemaakt 
en vindt er een herijking van de dienstverlening plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Website:  
www.dekra.nl 

 
Meer informatie: 
alittink@dokh.nl  
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