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consulent, die dan een beetje over je schouder komt loeren. Je

patiënten worden ondervraagd over hun tevredenheid, en volgens

mij moet je geen slapende honden wakker maken. Het is mij te veel

werk en te veel rompslomp.’

Maar gelukkig weet dokter Eric dat er nog veel meer voordelen kun-

nen zijn. ‘Als we de visitatie verbinden aan accreditering van de prak-

tijk, kunnen we er ook goeie sier mee maken. Volgens mij doen we

het helemaal niet zo slecht met z’n drietjes. En dan staat zo’n kwa-

liteitskeurmerk bij de voordeur wel reuze chic! Bovendien staan we

meteen stevig in onze schoenen bij de onderhandelingen met de

zorgverzekeraars, want daar kunnen we binnenkort toch niet meer

omheen.’

‘Maar het is zoveel werk om al die gegevens boven tafel te krijgen’,

kreunt dokter Monique.

‘Onzin’, bast dokter Eric. ‘Die gegevens hebben we toch nodig voor

ons jaarverslag. Dan zorgen we meteen dat onze computers die

gemakkelijk kunnen ophoesten. Volgens mij is het een goed idee.’

Dokter Monique geeft zich zuchtend gewonnen. Vanwege zijn grote

enthousiasme krijgt dokter Bob de opdracht om de visitatiekar te

gaan trekken. Dokter Bob heeft er zin in en noemt zichzelf ‘coördi-

nator kwaliteit’.

Meteen de volgende dag belt dokter Bob 030-288 17 00. ‘Met het

Nederlands Huisartsen Genootschap, goedemorgen!’, zingt een

vrouwenstem hem door de hoorn tegemoet. ‘Wat een aardige tele-

fonistes hebben ze daar toch’, denkt dokter Bob terwijl hij wordt

doorverbonden met Tessa Vocke, de secretaresse van de NHG-sec-

tie Accreditering. Bij haar informeert dokter Bob naar de kosten.

Tessa vertelt hem dat de kosten afhankelijk zijn van onder meer het

aantal werkende artsen en de aanvullende ondersteunende diensten

die de praktijk wil afnemen. ‘Waaruit bestaat dat hele accredite-

ringstraject dan eigenlijk?’, moppert dokter Bob. ‘Er komt veel kijken

bij accreditering’, vertelt Tessa, ‘het intakegesprek met de praktijk-

consulent, gebruik van software en andere accrediteringsmaterialen,

de visitatie door de VIA-consulent1 en het feedbackgesprek, het

bezoek van de accrediteur, uw “bewijsmaterialen” zoals een logo

voor op de deur en folders voor uw patiënten, enzovoort. Als u een

praktijkconsulent wilt inschakelen die helpt bij het verzamelen van

de diverse gegevens, het invullen van de vragenlijst, het maken van

verbeteringsplannen of de uitvoering daarvan, dan zijn daar natuur-

lijk ook kosten aan verbonden. Uiteraard is alles wel aftrekbaar voor

de belasting. En bovendien levert het hele accrediteringstraject u

In een heus ‘feuilleton’ verhaalt In de praktijk de komende maanden

over de gang van zaken rond visitatie en accreditering van de huis-

artsenpraktijk. In deze eerste aflevering gaat het over de voorberei-

ding en aanmelding. In volgende nummers komen aan de orde:

� intakegesprek met de praktijkconsulent;

� voorbereiding van en gegevensverzameling voor de accreditering;

� uitvoering;

� opstellen van verbeteringsplannen;

� uitvoering van de verbeteringsplannen;

� toetsing door de accrediteur;

� vervolg.

Over zijn leesbril heen kijkt dokter Bob van zijn computer naar de

hoogblonde mevrouw Clarijn tegenover zich. Met enige ontzetting

realiseert hij zich dat zij in de afgelopen maanden steeds om de twee

weken een herhalingsrecept voor slaapmiddelen is komen halen.

Loom slaat mevrouw Clarijn haar viooltjesblauwe ogen naar hem

op. Te loom? Had de vrouw vroeger ook al zo’n zwoele blik? Een

lichte paniek slaat dokter Bob om het hart bij het zien van de flink

doorbloede pleister om haar ranke duim. En zag hij niet ook al een

zwachtel om haar fragiele enkel toen zij net kwam binnenstrompe-

len? Kleine ongelukjes – zo weet dokter Bob – komen vaak voor bij

gedrogeerde patiënten. Zijn schuld?

Zijn paniek slaat om in ergernis. Hoe vaak heeft hij nu al niet tegen

zijn assistente gezegd dat ze herhalingsreceptuur voor slaapmidde-

len moet controleren alvorens die ter ondertekening aan hem te

geven. Tijdens de koffiepauze pakt hij flink tegen haar uit. ‘Dit is

jóúw schuld, Sibille’, briest hij tegen het verblufte meisje. ‘Je weet

bést dat je me recepten voor slaapmiddelen apart moet voorleggen,

compleet met de doses die in de afgelopen periode zijn voorge-

schreven.’ Tranen wellen op in de reebruine ogen van Sibille. ‘Maar

dokter Eric en dokter Monique houden dat altijd zelf in de gaten.

Het is veel te lastig als jullie allemaal je eigen regels hanteren.’

Zuchtend trekt dokter Bob zijn altijd parate zakdoek tevoorschijn en

dept de tranen van de blozende wangen van het meisje. ‘Stil maar’,

sust hij, zich alweer schuldig voelend. ‘Ik zal het er wel met de ande-

ren over hebben.’

Tijdens het maandelijkse HOED-overleg meldt dokter Bob dat hij

graag de praktijk wil laten doorlichten. ‘Niet alleen zien we dan pre-

cies hoe we het doen in vergelijking met andere praktijken, maar ook

wordt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. We kunnen zelfs hulp

krijgen bij het maken van verbeteringsplannen en de uitvoering daar-

van. Ideaal!’, probeert hij zijn collega’s warm te krijgen voor het

idee. 

Dokter Monique sputtert tegen. ‘Volgens mij is dat een heel gedoe.

Je moet ellenlange lijsten invullen en er komt zo’n dinges, eh, een

Accreditering van de huisartsenpraktijk:

Dokter Bob laat zich keuren!
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V e r a n d e r i n g s m a n a g e m e n t

Elk jaar buigen de stafleden van het NHG zich een middag lang over

een inhoudelijk thema. Omdat het NHG zoekt naar oplossingen

voor een toekomst zonder overheidssubsidie, werd dit jaar het

gehele personeel op deze ‘stafdag’ uitgenodigd om te praten over

‘inspiratie tot innovatie’. Jeff Gaspersz hield een inspirerende voor-

dracht over veranderingsprocessen. Ook voor de Nederlandse huis-

arts verandert er momenteel buitengewoon veel; reden voor In de

praktijk om de belangrijkste ideeën over innovatie voor u vast te leg-

gen. 

‘Jeff Gaspersz is als hoogleraar

Management van Innovatie verbonden

aan Universiteit Nyenrode. Hij heeft

diverse publicaties op zijn naam staan,

waaronder ‘Anders denken, nieuwe

kansen’ en het in oktober jongstleden

verschenen ‘Anders kijken, nieuwe

kansen’. Zie ook: www.jeffgaspersz.

com.

Verandering door druk
Gaspersz is de rust zelve, hoe dynamisch zijn ideeën ook zijn. Hij

spreekt in heldere zinnen, die soms vervaarlijk overhellen richting

one-liners. Maar bijna elke zin bevat wel een klein lesje dat tot naden-

ken stemt. En zo weet hij zijn publiek voor zich te winnen, ondanks

het gevoel van de NHG’ers dat in deze ‘barre tijden’ veranderingen

vooral bedreigend zijn en dat innovatie er noodgedwongen op is

gericht de organisatie te laten afslanken. Maar: ‘Innovatie moet ook

zorgen dat de continuïteit blijft gewaarborgd’, stelt Gaspersz. En

uiteraard legt hij er nadruk op dat in situaties waarin men onder

druk wordt gezet, juist ook weer nieuwe kansen besloten liggen. ‘Zo

zie je dat waar twee wetenschappen elkaar kruisen, spanningen ont-

staan waaruit vernieuwing kan voortkomen. En ook in het persoon-

lijk leven kunnen ingrijpende gebeurtenissen ervoor zorgen dat je

een andere blik krijgt en er dus ruimte komt voor verandering.

Immers, necessity is the mother of invention.’ 

Innovatie en leiderschap
‘Ja, het NHG en de Nederlandse huisarts worden bedreigd’, stelt

Gaspersz. ‘Maar gezien de waarde van jullie werk is het jullie plicht

om in die bedreiging een creatieve uitdaging te zien, opdat je dat

waardevolle werk kunt blijven doen.’ Innovatie kan zich richten op

vernieuwing van producten en diensten, van processen en zelfs van

doelstellingen. Maar in ieder geval is innovatie altijd gericht op het

bereiken van een bepaald doel. ‘Innovatieve organisaties blijken

altijd een sterke ambitie te hebben tot vernieuwing. Je moet dat tot

je prioriteit maken. Luister naar je klanten, je leden, je patiënten.

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat 40 procent van de

goede ideeën wordt aangedragen door “klanten”. Kijk hoe je men-

sen kunt belonen voor hun creativiteit. Daarvoor is ook innovatief

leiderschap nodig: hoe ontdek je die creativiteit, hoe stimuleer je die

en hoe regisseer je het proces.’

Bij leiders is het volgens Gaspersz de vraag of hun leiderschap erop

is gericht volgers te genereren, of leiders. ‘Goede dirigenten roepen

een verlangen op bij hun orkestleden om waarde te leveren en met

passie aan de slag te gaan. Zo ook moeten leiders proberen het

beste uit mensen te halen, de hoogste creativiteit. En vervolgens

blijft het zaak om dat “beste” nóg beter te maken. Innoverende

Lezing Jeff Gaspersz over veranderingsprocessen:

‘Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis’

dokter Monique!’, en ‘Bent u down of altijd moe? Ga naar dokter

Eric toe!’, en ‘Loopt uw bloedsuiker danig op? Gaat u dan naar dok-

ter Bob!’ Mirjam vindt het een beetje melig, al moet ze toegeven dat

de specialisaties van de huisartsen wel meteen duidelijk zijn zo.

Verder ziet de wachtkamer er keurig uit, ziet ze. Weliswaar is een

vakje van het rek met NHG-Patiëntenfolders leeg, maar daar staat

tegenover dat de stapels Privé en Story keurig zijn geordend. Er ligt

veel informatie over aandoeningen en patiëntenverenigingen, en het

speelhoekje voor de kinderen ziet er heel gezellig uit. Ze knikt goed-

keurend. Dan hoort ze geluid achter zich en draait zich om. (AS)

Wordt vervolgd
1 VIA staat voor Visitatie-Instrument Accreditering

nog nascholingspunten op’, ratelt ze. Dokter Bob laat zich voorre-

kenen waar de praktijk ongeveer op moet rekenen en realiseert zich

dat de kosten alleszins redelijk zijn. ‘Oke, dan willen we ons daar

graag voor aanmelden’, zegt hij. ‘Ik zal u de benodigde formulieren

toesturen’, zegt Tessa. ‘Daar zit ook een lijst bij van erkende prak-

tijkconsulenten. Met de consulente van uw keuze kunt u een

afspraak maken voor een intakegesprek.’ Voldaan legt dokter Bob

de telefoon neer.

Twee weken later staat Mirjam Kleistra, een zeer ervaren praktijkcon-

sulente, op de stoep. Met één wenkbrauw kritisch opgetrokken leest

ze de slogans in de wachtkamer. ‘Bent u in uw longen ziek? Meld u bij
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