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Pilot patiëntervaringen  

Patiëntenpanel op praktijk  

 

 

Afstemming intern   

ouderenzorg.   

Lean werken 2.0 

AVG-proof werken 

 

Gastvrije benadering  

  

Persoonsgericht werken 

Doel: 

Aanleren van persoonsgerichte stijl in 

consulten en patiëntencontact ism 

FEA. 

Trekker: 

Anna Bruns in opdracht van FEA, ism 

Annalies  

Teamleden en inzet uren: 

- 6 uren scholing per medewerker in 

2018 (DA/POH-S/HA) 

- 6 uren per medewerker per jaar 

intervisie (DA/POH-S/HA) 

Looptijd:  

2018-2019 

Resultaat dec 2018:  

1e groep medewerkers zijn ge-

schoold in coachende gespreksvoe-

ring. 

Vervolg met videotraining 
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Transparantie in patient ervaringen 

Doel:  

Transparantie door actief te vragen naar 

kwaliteitservaringen patient ter verbete-

ring van de kwaliteit. 

Trekker: 

Willem Veerman, Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

alle HA 

Looptijd:  

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018:  

Er is een geautomatiseerd systeem 

(qualiview van Qualizorg) getest om 

actief naar patiënten ervaringen te vra-

gen.  

 

 

 

Meer Ouderenzorg  

Doel: 

Meer onderlinge afstemming en 

samenwerking bij ouderenzorg. 

Trekker: 

Trudy Weierink, Henriette Kroeze 

Teamleden en inzet uren: 

DA subteam: 1uur per week per DA.   

Looptijd: 

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018 

Er is een DA subteam voor ouderen-

zorg geformeerd (Danielle, Eline en 

Ramona) met taakafstemming 

Ruim aanbod in aanvullende zorg 

Doel: 

Aanbod voor aanvullende zorg uit-

breiden met nieuwe meetinstrumen-

ten  

Trekker: 

Joyce, Simone 

Teamleden en inzet uren: 

DA (uitvoering) minimaal 20 per jaar 

gemiddelde duur consult DA: 15min 

Looptijd:  

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018:  

- Screeningsinstrument voor slaapap-

neu (Osasense) is geïnstalleerd en is in 

gebruik genomen 

- Software voor Holter en 30 minuten 

bloeddrukmeting is geïnstalleerd en in 

gebruik genomen  

 

Gastvrije patiëntenbenadering  

Doel: 

Met elkaar afspraken maken over defini-

tie van gastvrije patiëntenbenadering  

Trekker: 

Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

HA/DA/POH  

1uur werkgroep bespreking 

Opstellen plan van aanpak 1uur AV 

Looptijd:  

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018: 

Er is in werkgroepen (POH-DA-HA) ge-

sproken over huidige situatie en ge-

wenste situatie. Plan van aanpak ten 

aanzien van gastvrije benadering is uit-

gerold en geïmplementeerd. 

 

Zorgvuldig werken  

Doel: 

Met elkaar afspraken maken over een zorg-

vuldige manier van werken en registreren. 

Trekker: 

Annalies Venema  

Teamleden en inzet uren: 

HA/DA/POH 1 uur door werkgroep bespre-

king geven  

Looptijd:  

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018:  

Er is in werkgroepen (POH-HA-DA) gespro-

ken over huidige situatie en gewenste situa-

tie. Plan van aanpak ten aanzien van zorg-

vuldig werken is uitgerold en geïmplemen-

teerd.   

Het aantal geregistreerde contacten is ge-

stegen met 15%. 
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Generalistisch  

 

Meer zorgvuldigheid  

in organisatie van werk en 

registratie  

PIM 

 

     Gastvrij 
 

Zorgvuldigheid 

 

Constructief  

 

Wij staan voor kwalitatief goede,  

generalistische, continue en  

persoonsgerichte zorg in  

goede samenwerking  

met elkaar!  

 

  Transparantie 

 

Aandacht voor 

constructieve  

samenwerking 

Constructief samenwerken 

Doel: 

Met elkaar in gesprek over meer con-

structieve samenwerking  

Trekker: 

Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

Scholing DA:  4x4.5uur p.p. 

Scholing POH-S/GGZ 1x4.5uur p.p. 

Scholing HA: 1x 4.5uur p.p. 

Looptijd:  

2018-2019 

Behaald resultaat dec 2018:  

Iedereen is geschoold in het kader van  

thema constructief samenwerken en er 

wordt geoefend in de praktijk met het 

geven van waarderende en sturende 

feedback  

 

Persoonsgericht werken 

Doel: 

Doorstart persoonsgerichte stijl in 

consulten en patiëntencontact.  

Trekker: 

Annalies (ism FEA, Anna Bruns) 

Teamleden en inzet uren: 

- 6 uren per medewerker per jaar 

intervisie (DA/POH-S/HA) 

Looptijd:  

2018-2019 

Beoogd resultaat dec 2019: 

- Groep 1 is verder gegaan met vi-

deo coaching in kleine groepen. 

- Overige medewerkers (DA/POH) 

zijn gestart met coachende ge-

spreksvoering. 

 

 

 

Transparantie in patient ervaringen 

Doel: 

Transparantie door actief te vragen 

naar kwaliteitservaringen patient ter 

verbetering van de kwaliteit. 

Trekker: 

Willem Veerman, Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

alle HA 

Looptijd:  

2019-2020 

Beoogd resultaat dec 2019 

1. Er is een beslissing genomen en een 

start gemaakt met gekozen systeem 

voor het vragen naar patiënten erva-

ringen. 

2. 20/5/2019 patiënten panel  op prak-

tijkniveau en verbeterpunten zijn ge-

bruikt voor kwaliteitsverbeterplannen 

en verwerkt in beleidsplan 

 

 

Lean werken 2.0 

Doel:  

Bestendigen van lean werkwijze en 

doorzetten van analyse meerdere 

processen in 2018. 

Trekker: 

Ramona, Eline, Annalies  

Teamleden en inzet uren: 

Gemid 2 uren per week per p.p. 

Looptijd: 

2018-2019 e.v. 

Beoogd resultaat dec 2019 

- Werkplekbeschrijvingen voor DA’s 

zijn gereed, in gebruik en zijn geëva-

lueerd en aangepast waar nodig. 

- Alle verbruiksmaterialen zijn inge-

voerd in het HIS voor snelle controle 

- EPL’s vd de meeste processen -  

- Opfriscursus lean werken                

- Een lean werkwijze ten aanzien van 

zorgvuldigheid in planning/

registratie  

Ruim aanbod in aanvullende zorg 

Opdracht: 

Aanbod voor aanvullende zorg uit-

breiden met nieuwe meetinstrumen-

ten 

Trekker: 

Joyce en Annalies  

Teamleden en inzet uren: 

DA (uitvoering)  

Looptijd:  

2019 e.v. 

Beoogd resultaat dec 2019:  

Tympanometer is in gebruik genomen  

en koppeling met HIS werkt  

Gastvrije patiëntenbenadering  

Doel:  

Met elkaar afspraken maken over defini-

tie van gastvrije patiëntenbenadering 

ook in termen van weerstanden. 

Trekker: 

Annalies Venema, 

Teamleden en inzet uren: 

HA/DA/POH 4,5uur scholing p.p 

Looptijd:  

2019-2020 

Beoogd resultaat dec 2019:  

1.Scholing: 18/4/2019 gastvrije bejege-

ning en omgang met eigen  grenzen. 

2.Positieve  feedback gegeven aan elkaar 

en verbeterpunten zijn besproken.  

3.Afspraken gemaakt over bejegening  

aansluitend op de visie van de praktijk.  

 

Zorgvuldig werken  

Doel: 

Meer bewust zijn van manier van werken en 

registreren. 

Trekker: 

Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

HA/DA/POH 1 week aandacht voor gewens-

te situatie in vorm van positieve feedback 

geven en 1 week opbouwende feedback 

Looptijd:  

2018-2019 

Beoogd resultaat jan 2020:  

Week 1:,2020 aantal geregistreerde contac-

ten gestegen met tenminste 10% 

 

PIM  

= puntjes op de i is geïntroduceerd,  

laagdrempelig melden van  kleine verbeter-

punten  

 

AVG proof werken 

Behaald resultaat: dec  2018: 

iedereen is geïnformeerd over de 

AVG regelgeving dmv scholing.  

Register van. 

Constructief samenwerken 

Doel: 

Met elkaar in gesprek blijven over hoe 

constructieve samenwerking.  

Trekker: 

Annalies Venema 

Teamleden en inzet uren: 

Scholing DA:  1x4.5uur p.p. 

Scholing POH-S/GGZ 1x4.5uur p.p. 

Scholing HA: 1x 4.5uur p.p. 

Looptijd:  

2018-2019 

Beoogd resultaat dec 2019:  

18/3/2019 vervolg training constructief 

samenwerken 

Er wordt laagdrempelig waarderende en 

sturende feedback  gegeven onderling. 

Op werkoverleggen wordt er structureel 

aandacht besteed aan feedback.  

. 

OPT-in registratie 

Toename van OPT-in registratie s van 

75% naar tenminste 95% 

Teamleden en inzet uren: 

Alle medewerkers 

Beoogd resultaat dec 2019:   

75->95% is OPT –in geregistreerd 


