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1 Verbeterplan
1.1 Huisvesting
Waar mogelijk de grote spreek/behandelkamer inzetten voor de assistentes. De huidige
ruimte voor assistentes is zeer beperkt.

1.2 ICT
Gebruik maken van MGN. Hoewel de populatie vermoedelijk niet makkelijk te bewegen is
om zelfstandig gebruik te maken van dit medium kan dit de druk op telefonie beperken.
Eventueel kunnen bijeenkomsten voor patiënten worden georganiseerd om het gebruik te
stimuleren. Mogelijk is budget bij de zorgverzekeraar beschikbaar om het gebruik bij
patiënten te stimuleren.

1.3 Samenwerking
Met name de samenwerking tussen de assistentes is beperkt. Zij zien feitelijk zelden of nooit
een collega. Bovendien is de druk op de maandag en vrijdag hoog, wellicht is tijdens twee
dagdelen dubbele bezetting van toegevoegde waarde.
De samenwerking binnen de hagro wordt als zeer plezierig ervaren, men is flexibel en zelfs
last minute afspraken zijn te maken.

1.4 Financieel
Het verdient aanbeveling om de registratie van verrichtingen te controleren. Het HIS biedt
daartoe mogelijkheden. Het aantal consulteenheden per patiënt ligt lager dan gemiddeld in
Nederland en dat geldt ook voor de overige verrichtingen. Deels kan dit worden verklaard
door de Covid-pandemie, maar niet geheel.
Ook de aantallen geïncludeerde patiënten in de diverse zorgprogramma’s en deelname aan
de verschillende zorgprogramma’s ligt lager dan de normaantallen. Screening van de
populatie kan hier verandering in brengen.
De winstverwachting is (te) laag voor een huisartspraktijk. Het is nodig om te onderzoeken
wat hier de oorzaken van zijn.
Gezien de HIS-extractie is een hogere omzet te verwachten, hiervoor moet nader onderzoek
gedaan worden.
De financiële administratie is bij ACCOUNTANT ondergebracht. Hier zijn de personele kosten
niet helder weergegeven. Het is goed om inzicht te hebben in al deze processen en
structuren.
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1.5 Service en bereikbaarheid
De praktijk is gedurende 6 uur en 45 minuten telefonisch bereikbaar. Mogelijk is door
samenwerking met de andere praktijk in het pand een betere bereikbaarheid te realiseren.
Ook kan het invoeren van blokken voor bepaalde doeleinden (afspraken; uitslagen) de druk
op telefonie verminderen, zodat de assistente zich meer kan richten op andere
werkzaamheden. Het invoeren van MGN en daarmee aan patiënten de mogelijkheid te
bieden om zelf een afspraak in te plannen kan zeker bijdragen aan de efficiency en daarmee
uiteindelijk aan de beschikbare tijd per patiënt. Mogelijk zijn hier ook segment drie gelden
beschikbaar voor, eventueel in samenwerking met andere praktijken.

1.6 Personeel
Medewerkers geven aan zeer tevreden te zijn. Er zijn enkele punten van aandacht, met
name de ruimte voor de assistentes (behandelkamer) en de positie van de assistente aan de
balie. Door het verhogen van de vloer waar de medewerker zit kan de dominante positie van
de patiënt verminderd worden.
Er zijn nu twee assistentes werkzaam, in uren minder bezetting dan (op papier) gebruikelijk.
Zij ervaren een verhoogde werkdruk, met name de vrijdag en maandag wordt dat als
problematisch ervaren. Beiden geven aan fysieke klachten te hebben na een lange werkdag.
Meer inzet van assistentie leidt in het algemeen tot een hoger productie en dus een hoger
omzet.
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