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Pilot patiëntervaringen  

Patiëntenpanel op praktijk  
RI&E uitzetten  

 

 
Afstemming interne  

samenwerking  
ouderenzorg.   

Lean werken 2.0 
 

 
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 
Behaald resultaat dec 2019:  
Alle medewerkers zijn geschoold en 
persoonsgericht werken is geïmple-
menteerd in de consultvoering en 
patiëntencontact. 
De eerste groep heeft intervisie mo-
menten (3xpj) gehad in klein groeps-
verband. D.m.v. videofeedback ge-
sprekken getoetst aan het model van 
persoonsgericht werken.  
 
 
 
Persoonsgericht werken vervolg 2020 
 
Doel: 
Doorstart persoonsgerichte stijl in 
consulten en patiëntencontact.  
Trekker: 
Annalies Venema (ism FEA, Anna 
Bruns) 
Teamleden en inzet uren: 
- 6 uren per medewerker per jaar 
intervisie (DA/POH-S/HA) 
Looptijd:  
2018-2020 
Beoogd resultaat dec 2020: 
- Opfrisscholing voor Henk Willem 
Altena voor Groep 1 en Groep 2 (sept 
2020) 
- Intervisie voor groep 1 en 2 d.m.v. 
video feedback met Anna Bruns (okt 
2020) 
- Nieuwe medewerkers (Rosanne, 
Demi, Tineke) starten met cursus per-
soonsgericht werken starttraining. als 
Groep 3.   
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Transparantie in patiënt 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 2019 
1. Patiënt ervaringen systeem is getest en 
er is besloten deze nog niet standaard te 
gebruiken om structureel patiënt ervarin-
gen uit te zettten.   
2. 20/5/2019 patiënten panel  op prak-
tijkniveau en verbeterpunten zijn gebruikt 
voor kwaliteitsverbeterplannen en ver-
werkt in beleidsplan. Herhalen van patiën-
ten panel mogelijk in 2021 
 
 
 

Meer samenwerking in ouderenzorg  
Doel: 
Meer onderlinge afstemming en samen-
werking bij ouderenzorg. 
Trekker: 
Trudy Weierink, Henriette Kroeze 
Teamleden en inzet uren: 
DA subteam: 1uur per week per DA.   
Looptijd: 
2018-2019 
Behaald resultaat dec 2019 
Er is een DA subteam voor ouderenzorg 
geformeerd met taakafstemming en 
regelmatig overleg. DA’s zijn actief 

Ruim aanbod in aanvullende zorg 
Doel: 
Aanbod voor aanvullende zorg uitbreiden 
met nieuwe meetinstrumenten  
Trekker: 
Joyce Jansen of Lorkeers,  
Teamleden en inzet uren: 
DA (uitvoering) minimaal 20 per jaar 
gemiddelde duur consult DA: 15min 
Looptijd:  
2018-2019 
Behaald resultaat dec 2019:  
- Tympanometer is in gebruik genomen  
en koppeling met HIS werkt  
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Generalistisch  

 
Meer zorgvuldigheid  

in organisatie van werk en regi-
stratie  

Professionalisering 

 
Gastvrij 

 
Zorgvuldigheid 

 
Constructief  

 

Wij staan voor kwalitatief goede,  
generalistische, continue en  
persoonsgerichte zorg in  

goede samenwerking  
met elkaar!  

    en met elkaar. 

 
  Transparantie 

 
Constructieve  

Samenwerken en inzicht  
in eigen kwaliteiten  

In relatie tot  
samenwerking 

Transparantie in kwaliteit 
Doel: 
Transparantie door actief te vragen naar 
kwaliteitservaringen bij patiënt 
(vragenlijst NPA)en toetsingNPA ter ver-
betering van de kwaliteit en risico inven-
tarisatie onder personeel.  
Trekker: 
Mirna Veenema, Annalies Venema 
Teamleden en inzet uren: 
alle HA 
Looptijd:  
2020-2021 
Beoogd resultaat dec 2020 
1. RI & E opnieuw uitgezet onder 

het personeel (laatste versie 
2017)en plan van aanpak is 
gerealiseerd  

2. Controle audit NPA juni 2021 
 
 

Lean werken 2.0 
Doel:  
Bestendigen van lean werkwijze en 
doorzetten van analyse meerdere pro-
cessen in 2020 
Trekker: 
Ramona Gerrits, Eline Hut, Annalies 
Venema 
Teamleden en inzet uren: 
Gemid 2 uren per week per p.p. 
Looptijd: 
2018-2020 e.v. 
Behaald resultaat dec 2019 
- Werkplekbeschrijvingen voor DA’s zijn 
gereed, in gebruik en zijn geëvalueerd 
en aangepast waar nodig. 
- Alle verbruiksmaterialen zijn ingevoerd 
in het HIS voor snelle controle 
- EPL’s vd de meeste processen -  
- Opfriscursus lean werken met gehele 
team 
 - Een lean werkwijze ten aanzien van 
zorgvuldigheid in planning/registratie  
 
Lean werken 2.0 vervolg 2020 
 
Doel: uitbreiden van de lean werkwijze 
binnen de praktijk.  
 
Beoogd resultaat 2020 
- archief is lean ingericht inclusief min/
max aanduiding en kanban kaarten 
- Verbeterprocessen worden in kaart 
gebracht aan de hand van waarde-
stroomanalyses/makkigami’s 
- makkigami’s van team training lean 

Gastvrije patiëntenbenadering  
Doel:  
Met elkaar afspraken maken over definitie 
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 
Behaald resultaat dec 2019:  
1.Scholing bijgewoond18/4/2019 gastvrije 
bejegening en omgang met eigen  grenzen. 
2.Positieve  feedback wordt laagdrempelig 
gegeven aan elkaar en verbeterpunten zijn 
besproken.  
3.Er zijn afspraken gemaakt over bejegening  
aansluitend op de visie van de praktijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastvrije patiëntenbenadering vervolg 2020 
 
Doel: Afspraken die gemaakt zijn over gast-
vrije patiënten benadering evalueren en 
verder implementeren. 
 
Beoogd resultaat dec 2020:  
1.Scholing voor gehele team: gastvrije beje-
gening en omgang met eigen grenzen ver-
volg  
2.Positieve  en sturende feedback zijn inge-
sleten als normen voor constructief samen-
werken. communicatie onderling en verbeter-
punten zijn besproken.  
 
 

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 gewenste 
situatie in vorm van positieve feedback ge-
ven en 1 week opbouwende feedback 
Looptijd:  
2018-2021 
Behaald resultaat jan 2020:  
Januari 2020 aantal geregistreerde contacten 
gestegen met 5% ten opzichte van januari 
2019. 
 
PIM  
= puntjes op de i is geïntroduceerd, Kleine 
verbeterpunten worden laagdrempelig ver-
meld. 
 Maandelijks worden reciverende PIM punten 
besproken op het team overleg DA./POH. 
 
Zorgvuldig werken vervolg 2020 
Doel:  
Zorgvuldig registreren van contacten ten 
behoeve van verslaglegging en overdracht. 
 
Beoogd resultaat jan 2021 
Januari 2021 aantal geregistreerde contacten 
gestegen met tenminste 10% 

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:  
2018-2021 
Behaald resultaat dec 2019:  
18/3/2019 vervolg training constructief 
samenwerken 
Er wordt laagdrempelig waarderende en 
sturende feedback  gegeven onderling. Op 
werkoverleggen wordt er structureel aan-
dacht besteed aan het geven van feed-
back. Collega’s worden onderling aange-
zet tot het geven van meer feedback.  
 
 
Constructief samenwerken vervolg 2020 
 
Beoogd resultaat jan 2021 
 
Doel:  
met elkaar in gesprek blijven over hoe we 
zo constructief mogelijk met elkaar kun-
nen samenwerken. 
 
Teamleden en inzet uren: 
Scholing DA:  2x3.0 uur p.p. 
Scholing POH-S/GGZ 2x3.0u ur p.p. 
Scholing HA: 2x 3.0 uur p.p. 
 
Beoogd resultaat 2021:  
 
1. Kennis en inzicht over eigen kwa-

liteiten en valkuilen en de relatie 
die dit heeft in samenwerking en 
interne communicatie. 

2. MBTI scholing door Geert 
Haentjens (2 sessies) 

3. Positieve en sturende feedback 
zijn ingesleten als normen voor 
constructief samenwerken.  

4. Verbeterpunten ten aanzien van 
communicatie onderling zijn be-
sproken.  

OPT-in registratie 
Toename van OPT-in registratie s van 
75% naar tenminste 95% 
Teamleden en inzet uren: 
Alle medewerkers, 1uur per week 
Looptijd:  
2018-2020 ev. 
Behaald resultaat dec 2019:   
99% is OPT –in geregistreerd 
 
Beoogd resultaat  jan 2020:   
100% is OPT –in geregistreerd 

Uitbreiding aanvullende zorg-spreekuur 
Phizi 
Doel: 
Substitutie van 2e lijn naar 1e lijn door 
plastische chirurg 2x per maand spreek-
uur te laten doen.  
Trekker: 
Annalies Venema 
Teamleden en inzet uren: 
DA (uitvoering) 2x per maand 4uur 
spreekuur (Demi, Simone als ondersteu-
nend DA) 
Looptijd:  
2019-2021 
Beoogd resultaat dec 2020:  
- Minder patiënten naar 2e lijn, expertise 
huisartsen verbeterd door gebr Siilo app 
- Intensievere samenwerking tussen 1e 
en 2e lijn.  

Professionalisering 
Doel: 
Professionalisering van de verschillende 
disciplines  
Trekker: 
Annalies Venema 
Teamleden en inzet uren: 
DA/POH formuleren in planningsgesprek een 
doel om eigen functie te professionaliseren 
Looptijd:  
2019-2021 
Beoogd resultaat jan 2021:  
Elke medewerker van MCN heeft gewerkt aan 
eigen doel om eigen functie uitdagend te 
houden en een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van zorg binnen het team 
 


