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Als je patienten bevraagt:

• Patient in Belgie voor huisartsen zeer tevreden: 
patientgerichte zorg
• 99% geen problemen met wachttijd tot contact
• 97% vindt dat ha voldoende tijd besteed
• 98% dat de arts verstaanbaar uitlegt
• 95% dat patienten voldoende betrokken worden bij 

beslissingen

• The art of doing nothing



Jos P: een pijnlijk
rood oog



Irma: kwaliteit van 
diabetes-zorg bij 
complexe pathologie 

• Verdeel taken
• Kwaliteit e-dossier



Vlaanderen 2013

Medewerkers Vlaanderen 2013
Secretariaat 25,4
Telesecretariaat 10,3
Praktijkassistent 5,3
Verpleegkundige 3,4
Andere 18,28
Geen 27,5
Meerdere 7,95



Ruth



Pijn op de borst

Kwaliteitsmanagement is een 
must voor de huisartspraktijk



Promotie 
kwaliteitsmanagement in 
praktijken : EPA

infrastructuur
informatie medewerkers

financieel 
management

kwaliteits
management



Performantie huisarts
BalancedScoreCard 2013

01. Tevredenheid van patiënten
02. Uitgestelde verzorging en tariefzekerheid 
03. Gebruik van de eerstelijnszorg 
04. Frequentie contacten met de huisarts 
05. Patiëntentrouw

17. Medische capaciteit - densiteit 
18. Productiviteit 
19-20. Vervanging van effectieven 
21. Incentives
22. Professionele ontwikkeling

06. Vaccinatie 
07. Georganiseerde screening 
08-09. Opportunistische screening 
10. Diagnosestelling
11. Therapeutisch voorschrift 
12-16. Follow-up van chronisch ziekenzorgkwaliteit



Nivo van complexiteit 
Lillrank en Liukko 2004

Standaard

Identiek, repetitief
Compliantie
Procedures 
Deviatie

Routine

Gelijkaardig maar niet 
identiek
Klinische richtlijnen 
Error management

Niet-routine

Niet repetitief
Interpretatie
Medische besliskunde
Missen van diagnose, 
therapie 



Is interne motivatie 
genoeg?



Wat kan Vlaanderen 
opnemen?

• “Minimumpakket patiënt-veiligheid” voor elke Vlaamse 
huisartspraktijk
• Gericht op organisatie van zorg

• Stimulans van zichtbaarheid, continuiteit, urgentie opvang
• Infectiepreventie, vaccinaties
• Minimum aan diagnostische infrastructuur

• Taak zorgregio’s  
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