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De doorontwikkeling van de NHG-Praktijkaccreditering

Marc Eyck

verslaglegging en rapportage van onder meer praktijkorga-

nisatie, samenwerking, veiligheid en professionaliteit van de 

zorg. Dit gebeurt met behulp van diverse instrumenten, zo-

als een risicoscan, het jaarverslag, een kwaliteitsbeleidsplan 

en spiegelinformatie. Het is een uit meerdere dimensies be-

staand kwaliteitsprogramma voor de huisartsenpraktijk, dat 

handvatten aanreikt om de interne kwaliteitscyclus in elke 

huisartsenpraktijk te borgen. 

De inspanningen van de praktijk worden beloond met een 

externe erkenning, het certificaat, dat de bereikte kwaliteit 

bevestigt. En met het gevoel dat de praktijk ‘op orde’ is en vol-

doet aan de eisen van deze tijd en aan de huidige wet- en re-

gelgeving.6 Regelgeving die van belang is om de veiligheid in 

de praktijk te borgen.

Praktijkaccreditering: wat levert het op?
Uitgangspunt bij een kwaliteitsinterventie als praktijkaccre-

ditering is de wetenschappelijke onderbouwing. Een evidence 

scan van het Britse NHG (Royal College of General Practitioners) ‘Im-

proving quality in general practice’ geeft inzicht in wat kwaliteit is, 

hoe kwaliteit er voor de patiënt, huisarts en praktijk uitziet, 

en welke interventies de kwaliteit kunnen verbeteren.7 Kwa-

liteit van de huisarts zelf verbetert door het leren van elkaar 

als professionals, audit en feedback en door training in kwa-

liteit verbeterende methoden. Op huisartsenpraktijkniveau 

zijn een incidentmelding en analyse (VIM), kwaliteit verbe-

terende projecten, audits en een verbeterde dataverzameling 

voorbeelden van goede interventies. Recenter onderzoek laat 

bijvoorbeeld zien dat een geaudit verbeterplan als onderdeel 

van accreditering tot een structurele verbetering in het voor-

schrijven van antibiotica leidt.8 Ook is aangetoond dat het 

gebruik van in de zorg verzamelde data en feedback daarover 

effectief zijn, mits dit samengaat met een advies hoe het beter 

kan en is ingebed in audits (zoals bij praktijkaccreditering) of 

onderlinge toetsing van professionals in groepen.9 Goede be-

geleiding bij het bespreken hiervan is daarbij essentieel.10 

Huisarts, kijk in de spiegel!
NHG-Praktijkaccreditering is in de loop der jaren aangepast 

op basis van bovengenoemde inzichten uit de wetenschap-

pelijke literatuur, evaluaties, input van deelnemers en van 

de beroepsgroepen (LHV, NHG, InEen). Dit is binnen NPA een 

continu proces. Uiteindelijk worden de kwaliteitsnormen voor 

de huisartsenpraktijk vastgesteld door het onafhankelijke 

College van Deskundigen (CvD) van de beroepsgroepen LHV 

en NHG, Zorgverzekeraars Nederland en Patiënten Federatie 

Nederland. Toehoorders/waarnemers zijn de Inspectie voor 

Gezondheidszorg en brancheorganisatie InEen. Door het op 

deze wijze te organiseren blijft de beroepsgroep zelf in de lead 

en wordt kwaliteitsbewaking niet uitbesteed aan een externe 

instantie. 

Anno 2016 neemt 64% van alle huisartsen deel aan de NHG-

Praktijkaccreditering (NPA). Deze groep huisartsen is verant-

woordelijk voor de huisartsgeneeskundige zorg voor ongeveer 

tien miljoen patiënten. Het kritisch volgen en bediscussi-

eren van NPA, zoals Nouwens en Zaat doen in H&W 9, is van 

belang. Nouwens et al. doen verslag van hun onderzoek naar 

de effecten van implementatie van een verbeterplan CVRM 

met een voormeting in 2008 en een nameting in 2010-2012.1 

In hun onderzoek vinden zij geen verbetering op de primaire 

uitkomstmaten bloeddruk, LDL en het gebruik van trombocy-

tenaggregatieremmers. Toch stellen de auteurs dat de NPA een 

methode is die een cyclische aanpak van kwaliteitsverbetering 

stimuleert. Zij stellen dat de NPA is gebaseerd op goed onder-

bouwde methoden en principes van gedragsverandering en 

voor een besef van kwaliteitsdenken in een praktijk zorgt. Het 

commentaar van collega Zaat in hetzelfde nummer van H&W 

zal door veel huisartsen worden herkend.2 Het moet voor huis-

artsen minder belastend worden om goed, stimulerend kwali-

teitsbeleid uit te voeren en om patiënten beter inzicht te geven 

in de kwaliteit van de huisartsenzorg. Ook collega Zaat is niet 

tegen het meten van de kwaliteit (van de organisatie) van de 

zorg. En dat is wat de NPA 2.1 (versie 2015) ook precies doet: een 

goede vernieuwing met minder focus op indicatoren.

Kwaliteitsverbetering 
Huisartsenpraktijken in Nederland leveren al goede patiën-

tenzorg, waardoor de ruimte voor een verbetering van pa-

tiëntenuitkomsten van nieuwe kwaliteitsprogramma’s en 

programmatische (keten)zorg gering is. Dat bleek uit eerder 

onderzoek naar de effecten van ketenzorg en was ook een van 

de conclusies in het onderzoek van Nouwens et al.3 Een re-

cent artikel in The Lancet laat zien dat onze huisartsenzorg op 

CVRM al heel goed is en er weinig ruimte is voor verbetering 

in de huisartsenpraktijk.4 

Moeten we daarom stoppen met ketenzorg en kwaliteits-

programma’s, zoals praktijkaccreditering? Zeker niet, want 

kwaliteit kent veel meer aspecten dan alleen uitkomsten 

van medisch handelen. Denk aan effectiviteit, tijdigheid, ef-

ficiëntie, veiligheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid.5 

Vanwege het generalistische karakter van de huisartsenzorg 

kunnen uitkomsten van chronische zorg, zoals CVRM, niet als 

enige maat voor de kwaliteit dienen. Nouwens et al. hebben niet 

de effecten van de NHG-Praktijkaccreditering gemeten; ze heb-

ben effecten op een selectie van indicatoren CVRM gemeten. 

Accreditering leidt niet direct tot betere uitkomsten op het 

niveau van de patiëntenzorg, hetgeen overigens ook niet het 

voornaamste doel was en is. Het doel is het zichtbaar maken 

en continu verbeteren van de kwaliteit door systematische 

van NPA.
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huisartsenpraktijk te vertrouwen en deze niet meer met on-

nodig veel vragen te belasten. Met de NPA versie 2.1 is volgens 

de feedback van de deelnemers de hoeveelheid eisen en admi-

nistratieve lasten sterk verminderd. ▪
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Lag het accent eerder op het systematisch verbeteren (2005-

2008) en vertrouwen in verantwoorde zorg (2011-2015), in versie 

2.1 (vanaf 2015) staat het vertrouwen vanuit de verwachtingen 

van de patiënt, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen, 

centraal.11 Huisartsen kijken in de spiegel om aan patiënten-

verwachtingen te voldoen. De kernboodschap is dat de NPA 

patiënten gerechtvaardigd vertrouwen biedt in verantwoorde 

zorg. Hiermee is de NPA meer een methode om de zorg in ei-

gen regie te verbeteren, waar continue kwaliteitsverbetering 

en cultuurverandering in de praktijk centraal staan.12

In deze versie is extra gelet op het verminderen van de ad-

ministratieve last voor de huisarts en minder indicatoren. De 

focus ligt voornamelijk op de continue kwaliteitscyclus. Deze 

leercyclus wordt uitdagend gehouden door additionele the-

ma-audits die de praktijk zelf kan kiezen, zoals ‘verantwoord 

voorschrijven’ en ‘palliatieve zorg’.13

Gerechtvaardigd vertrouwen
De bevindingen uit het onderzoek van Nouwens et al. en het 

commentaar van Zaat zijn mijns inziens niet op de actualiteit 

gebaseerd. De NPA versie 2.1 is een breed gedragen, goed onder-

bouwde methode en keurmerk van, voor en door huisartsen, 

op basis van door een onafhankelijk College van Deskundigen 

vastgestelde kwaliteitsnormen. Anno 2016 neemt 64% van alle 

huisartsen hieraan deel! Door deze unieke methode krijgt de 

huisartsenpraktijk snel en helder inzicht of aan kwaliteits-

normen en patiëntverwachtingen wordt voldaan. Het zicht-

baar maken van kwaliteit past in een samenleving waarin de 

consument niet meer blind wil vertrouwen op autoriteit. Cen-

traal staat dat de patiënt (en zorgverzekeraars en inspectie) 

een gerechtvaardigd vertrouwen heeft in verantwoorde zorg. 

Het certificaat en de jaarlijkse toetsing is voldoende om een 


