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RegiozorgNu
t.a.v. Tesse Zwijnenburg
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht
Betreft : Offerte voor de Praktijkscan van PraktijkvanMorgen
Datum : 15 april 2021
Beste Tesse en Eva,
Naar aanleiding van ons gesprek op 14 april jl. hierbij de offerte voor de Praktijkscan
van PraktijkvanMorgen.
Onze Praktijkscan is uitgebreid, maar no-nonsense. Geen overbodige franje,
kleurenplaatjes en lappen tekst. Essentieel is de beleving van medewerkers, vandaar alle
korte gesprekken met hen. Wij ervaren dat medewerkers meer en andere informatie
delen in één op één gesprekken dan via (digitale) formulieren.
Waar mogelijk zetten we de Praktijkscan in om specifieke vragen van de
praktijkhouders te kunnen beantwoorden. Dit doen we aan de hand van de volgende
aspecten:
*specifieke vragen van de opdrachtgever(s)
*personele bezetting en inventarisatie van de werkzaamheden van de medewerkers
*huisvesting van de praktijk, indeling, gebruik ruimtes
*ICT en communicatie: telefonie, HIS-gebruik, website
*samenwerking en juridische zaken, zoals: maatschap, hagro, contractering, avg
*bedrijfseconomisch en financieel: kosten/baten analyse, optimalisatie en continuïteit
van de praktijkvoering
*vergelijking met onze benchmark
*vergelijking binnen de zorggroep (wanneer de Praktijkscan breed wordt ingezet)
*verbeterplan
Het verbeterplan dat voortvloeit uit onze Praktijkscan hebben wij voorgelegd aan de
afdeling zorginkoop van CZ en voldoet aan de gestelde eisen voor vergoeding van de
prestatie Praktijkscan 31384.
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In het kader van “toekomstbestendige huisartsenzorg” is (gedeeltelijke) financiering ook
mogelijk bij Zilveren Kruis.
Onze werkwijze:
*schriftelijke (digitale) inventarisatie diverse aspecten (o.a. his-extracties, informatie
ketenzorg, jaarcijfers, personele bezetting, huisvesting)
*bezoek praktijk, kennismaking en interviews met de medewerkers
*verwerking en analyse van de informatie
*specifieke aandachtspunten
*rapport en verbeterplan
*desgewenst bespreking rapport en verbeterplan ter plekke
De kosten bedragen:
€ 1.995 tot en met 10 medewerkers,
€ 2.495 van 11 tot en met 20 medewerkers,
€ 2.995 meer dan 21 medewerkers.
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Met vriendelijke groet,
PraktijkvanMorgen

RegiozorgNu

Caspar Soerink

Tesse Zwijnenburg/Eva Baas

