Bloom Praktijkscan: ontdek wat je kunt doen voor een sterke praktijk
•

Heb je als huisarts of praktijkmanager wel eens het gevoel dat je het overzicht verliest over de
praktijkvoering?

•
•

Ben je meer bezig met randvoorwaarden dan met de patiënt?

Werken nieuwe afspraken en praktische oplossingen niet bij knelpunten?

•

Voelt het alsof je er alleen voor staat? Mis je teamgeest en gezamenlijke verantwoordelijkheid?

•

Heeft de hoge werkdruk invloed op het werkplezier van jou en je team?

Met de Bloom Praktijkscan krijg je inzicht in de sterke kanten en uitdagingen van jouw praktijk. We kijken
vooral naar de mensen in het team: hoe zij samenwerken en communiceren. En of het doel bereikt
wordt: veilige patiëntenzorg in een fijne werkomgeving.
In de Praktijkscan gaan we in op:
•

praktijkvoering

•

mens en motivatie

•

werkproces

Zo krijg je handvatten om op korte en langere termijn verbeteringen te realiseren. En de schouders van
het gehele team er (weer) onder te krijgen!

De Bloom Praktijkscan is een zorgvuldige analyse die is opgebouwd uit drie delen:

1.

Luisteren
We voeren (online) gesprekken met medewerkers uit de praktijk. Dit kan zijn met een
afvaardiging van het team zoals een huisarts /praktijkhouder, een assistent, een POH en de

praktijkmanager die namens de eigen achterban het woord voert. We gaan uit van het voeren
van vier gesprekken. Indien gewenst kunnen er meer gesprekken gepland worden.

2. Informatie verzamelen
We verzamelen feitelijke informatie. Dit halen we onder andere van de website, uit het

beleidsplan en het jaarverslag. Daarnaast vragen we de praktijk een uitgebreide vragenlijst in
te vullen en we voeren een digitaal medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.
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3. Observeren
We komen een dagdeel naar de praktijk om mee te kijken, te luisteren en te ervaren. Hierbij
kijken we onder andere naar samenwerking, communicatie (intern en met de patiënt) en
naar het werkproces.

Aanpak van de Bloom Praktijkscan
A. Kennismaken
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur vindt dit gesprek online plaats. In dit

gesprek lichten we onze werkwijze toe. Als onze aanpak past bij jullie wensen en behoefte, gaan we aan de
slag!

B. Voorbereiding
Ter voorbereiding op de interviews in de praktijk bereidt Bloom zich voor door het lezen van relevante

praktijkdocumenten. Van de praktijk wordt verwacht dat deze compleet en tijdig worden aangeleverd. Tevens
wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet in de praktijk door middel van een digitale
vragenlijst.

De praktijkmedewerkers bereiden zich voor op de interviews door informatie in te winnen bij hun achterban.
Bloom heeft hiervoor een vragenlijst beschikbaar.
C. Online interviews met praktijkmedewerkers
Via MSTeams of via Zoom worden vier individuele gesprekken gepland. De gesprekken worden gevoerd met
een afvaardiging van het team; een praktijkhouder, een assistente, een POH en de praktijkmanager. In deze
gesprekken komen onderwerpen aan bod als: teamsamenstelling, samenwerking en communicatie,
werkdruk, bijzonderheden uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maar ook zaken die ons zijn
opgevallen bij het verzamelen van de praktijkinformatie. Het is mogelijk om meer dan vier individuele
gesprekken te plannen.
D. Observatie van het werkproces, de samenwerking en communicatie
Gedurende een dagdeel komen we kijken, luisteren en ervaren. We kijken dan onder andere naar de volgende
thema’s:
•
•
•
•

Werkwijze; verdeling taken en verantwoordelijkheden, coördinatie en overzicht
Spreekuuropbouw en planning
Patiëntencontact

Triage: o.a. opbouw en inhoud gesprekken, registratie

•

Consultvoering huisarts en POH, PA, verpleegkundig specialist

•

Overlegmomenten
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E. Analyse en uitwerken van alle informatie en bevindingen
We analyseren de informatie en onze bevindingen en verwerken deze in een rapport. Hierin staan de sterke
kanten van de praktijk evenals de aandachtspunten beschreven.

In het rapport vind je tevens onze conclusies en suggesties voor mogelijke oplossingen voor de uitdagingen
die uit de Bloom Praktijkscan naar voren zijn gekomen.

F. Delen van de bevindingen
In een afsluitend gesprek delen wij het conceptrapport met jullie.
G. Afronding
Naar aanleiding van de terugkoppeling en jullie reactie hierop maken we het rapport definitief.
Over Bloom

Bloom is een communicatie/trainingsbureau dat zich gespecialiseerd heeft in training, scholing en coaching in
de eerstelijnszorg.

Sinds 2011 komen wij bij praktijken en gezondheidscentra over de vloer.
De medewerkers van Bloom kennen de (eerstelijns)zorgsector goed en wij beschikken over een mooie

diversiteit aan expertise: communicatie en samenwerking, management in de zorg, triage, en optimaliseren
van het werkproces (o.a. door Lean)

Dit zorgt ervoor dat wij gemakkelijk ‘verbinden’.

Wij vinden het belangrijk dat we werken met dat wat bij uw praktijk of centrum past. Daarbij gaan we uit van
de kracht van uw team.
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Activiteiten en investering
Elke praktijk is anders en heeft een andere vraag of behoefte. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt
van uren en prijsindicatie gebaseerd op een investering van 40 uur. Zie ook bijlage 1.
Uren die niet gebruikt worden zullen in mindering worden gebracht.
Activiteiten uitgevoerd door Bloom:

Uren:

Voorbereiding

6

Interviews

6

Dagdeel in de praktijk

4

Uitwerking – Analyse

20

Terugkoppeling – Afronding

4

Daarnaast wordt van de praktijk ook een tijdsinvestering gevraagd. De hoeveelheid tijd die de praktijk
hieraan besteed is wisselend. Voor onderstaande onderdelen wordt een tijdsinvestering gevraagd.
Uit te voeren activiteiten door praktijk:
Kennismakingsgesprek
Verzamelen praktijkgegevens aan de hand van een vragenlijst
Voorbereiden interviews door informatie te verzamelen bij de achterban
Gesprek i.v.m. terugkoppeling
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Toelichting op de kosten
Deze informatie is op te vragen bij RegiozorgNu.
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