De Praktijkscan en dan………….
Met de Bloom Praktijkscan is inzicht gekregen in de sterke kanten en uitdagingen van de praktijk.
In de Praktijkscan zijn we ingegaan op de praktijkvoering, mens en motivatie en het werkproces.
En of het doel bereikt wordt: veilige patiëntenzorg in een fijne werkomgeving.

In de rapportage hebben we aanbevelingen gedaan voor verbeteringen op de korte en langere
termijn.
Maar hoe nu verder?
Bloom biedt coaching of training op het gebied van communicatie, samenwerking en triage.

Daarnaast werkt Bloom samen met een aantal freelancers met ieder zijn of haar eigen expertise.
Onderstaand een aantal voorbeelden van vervolgtrajecten die door Bloom uitgevoerd kunnen
worden of door een van de vaste samenwerkingspartners.
Voorbeelden van wat Bloom kan betekenen op het gebied van communicatie:
•
•

Om leren gaan met weerstand zoals lastig gedrag en emoties

Effectieve communicatie richting patiënten gericht op het voorkomen van
weerstand/agressie

•

Individuele begeleiding

Voorbeelden van wat Bloom kan betekenen op het gebied van samenwerken:
•

Teamtrainingen gericht op de samenwerking; bijvoorbeeld feedback geven, herkennen en
benutten van elkaars kwaliteiten

•

Ontwikkelen/aanscherpen van missie/visie en kernwaarden

•

Teamcoaching

•

Individuele coaching assistenten

•

Coaching huisartsen

•

Leiderschapstrainingen voor huisartsen, praktijkmanagers of assistenten met een
coördinerende taak

Voorbeelden van wat Bloom kan betekenen op het gebied van triage:
•

Triage training basis

•

Triage verdiepende trainingen

•

Individuele trajecten

•

Open inschrijving triage basis

Bloom werkt samen met Marja Lambregts van De Praktijkdokter op onderstaande onderwerpen:
•

Lean workshops

•

Werkplekmanagement

Denk onder andere aan: inrichting behandelkamers, uniformeren spreekkamers,
voorraadbeheer
•

Proces optimalisatie
Denk onder andere aan: implementatie E-consult, videobellen, aanvragen

herhaalmedicatie, dagindeling huisartsen en doktersassistenten, agendabeheer, aanvraag
diagnostiek
•

Kwaliteitstrajecten

Denk onder andere aan begeleiding en advies in het kader van NHG-praktijkaccreditering
•

Verbeteren telefonische bereikbaarheid

Aanvullende informatie is op te vragen via marja.lambregts@depraktijkdokter.nl
Voorbeelden van wat onze freelancer Margreet Ridder kan betekenen:
•

Training omgaan met werkdruk

•

Theater in de zorg

We werken altijd op maat, uitgaande van de vraag of behoefte van de professionals uit de praktijk.
Soms volstaat een eenmalige training, coaching of het volgen van een e-learning en soms is er

meer nodig. We proberen dit aan de voorkant zo goed mogelijk in beeld te brengen. Mocht tijdens
het traject blijken dat er iets anders nodig is dan doen we dat. Uiteraard altijd in goed overleg. Wij

vinden het prettig om tijdens een traject korte lijnen te hebben. Dit betekent dat wij terugkoppelen
wat we waarnemen en dat we ook openstaan voor terugkoppeling vanuit de klant. Samen aan de
slag met de vraag en het zetten van stappen voorwaarts.

