Stap 2: Voorbereiden en versturen vragenlijsten
aan patiënten
Een belangrijk onderdeel van uw visitatie bestaat uit het verkrijgen van informatie over uw
functioneren. U verzoekt hiervoor uw patiënten vragenlijsten in te vullen.
Deze worden door uw patiënten ingevuld en vervolgens controleert u de respons. Dit proces
kost meestal enkele weken tijd. Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen
met het voorbereiden en uitzetten van deze patiëntenvragenlijsten.
U verspreidt onder minimaal 40 van uw patiënten de patiëntenvragenlijst. Een aselectieve
handelswijze stimuleert een representatieve respons. Afhankelijk van uw situatie bestaan er
meerdere mogelijkheden:

a. U bezit de mailadressen van uw patiënten
• Maak een uitdraai van de patiënten die de afgelopen week op uw spreekuur zijn geweest.
• Tel het aantal patiënten en deel de uitkomst door 40. Hier komt een af te ronden getal uit
(1, 2 of hoger): het sorteergetal.
• Selecteer patiënten met het ritme van het sorteergetal.
Zodra u bijvoorbeeld uitkomt op het getal 2, kunt u elke tweede patiënt in de lijst een
mail met de uitnodiging sturen om de vragenlijst in te vullen. Op deze wijze zoekt u de
tweede, vierde, zesde persoon op uit lijst en stuurt de uitnodiging toe.
Afhankelijk van het totaal aantal patiënten in een week slaat u dus bij het uitnodigen een
aantal patiënten over. Zodra u een patiënt tegenkomt zonder e-mailadres kiest u de eerstvolgende patiënt uit het overzicht waarvan u wel een mailadres heeft.
• Plaats de e-mailadressen van alle patiënten die u uit wilt nodigen op het registratieformulier (zie bijlage 1).
• Volgens een andere methode, die echter iets minder aselect is, stuurt u de eerste 40 patiënten van die week (met een e-mailadres) een verzoek om een vragenlijst in te vullen.
• Zie verder bij “Versturen uitnodiging”

b. U bezit geen mailadressen van uw patiënten en vraagt ze op
E-mailadressen opvragen
• Besluit in welke week u uw patiënten wilt raadplegen.
• Vraag in deze week aan patiënten die langskomen voor een consult of zij bereid zijn een
vragenlijst in te vullen. Geef daarbij aan dat de vragenlijst gaat over de wijze waarop zij
uw zorg beleven. Het beste is om dit voor elk consult door de assistente te laten vragen,
voordat patiënten bij u op consult komen. Op dat moment is het namelijk nog niet duidelijk, hoe een consult verloopt en zal de keuze van een patiënt om wel of niet mee te doen
hierdoor dus niet worden beïnvloed.
• Bij een positieve reactie van de patiënten kunt u vragen of de patiënt zijn of haar e-mailadres achterlaat. U kunt de assistente vragen of zij dit direct wil noteren op het registratieformulier (zie bijlage 1).
• U stopt u met het benaderen van nieuwe patiënten zodra 40 patiënten hun e-mailadres
hebben doorgegeven en hebben aangegeven bereid te zijn een vragenlijst in te vullen.
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Versturen uitnodiging
• Nadat u voldoende e-mailadressen heeft verzameld logt u in op de VOL via
https://visitatieha.exata.nl/. Hier vindt u rechtsboven een blok [anonieme vragenlijsten].

• Klik onder het kopje ‘patiëntenvragenlijsten’ op de knop [uitnodigingen versturen].
U komt nu in de template voor het versturen van een uitnodiging.
• Klik op het pijltje achter [selecteer een template] en kies de template ‘uitnodigingsmail
voor patiënten]. Er verschijnt nu een tekst in het vlak achter [berichttekst].
• Vervolgens plaatst u in het vlak naast [naar] alle emailadressen van de patiënten die u
wilt uitnodigen. Tussen elk e-mailadres plaatst u een punt/komma (;), dus bijvoorbeeld
a.jansen;b.pietersen;c.vandijk. (Uw patiënten zien elkaars e-mailadressen niet. )
U kunt desgewenst de tekst van de uitnodiging aanpassen naar eigen inzicht, maar zorg
ervoor dat de tekst [U kunt de vragenlijst invullen via onderstaande weblink: %enquete_
anonymous_url%] in ieder geval blijft staan. Hiermee wordt namelijk het unieke webadres
voor uw patiënten gegenereerd waardoor de software weet dat de ingevulde vragenlijsten in uw VOL weggeschreven moeten worden.
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• Klik op de knop [e-mail verzenden].

c. U nodigt uw patiënten uit om de vragenlijst direct in te vullen
In plaats van het versturen van een uitnodiging per e-mail is het ook mogelijk om uw patienten te vragen de vragenlijst direct op een computer of laptop op uw praktijk in te vullen.
• Zet een computer of laptop op een plaats waar de patiënt genoeg rust en privacy heeft.
• Meldt u aan op uw VOL. U ziet nu rechtsboven een blok [anonieme vragenlijsten]. Onder
het kopje Patiëntenvragenlijsten ziet u de tekst: ‘URL door huisarts uit te delen onder
patiënten en een webadres’ zoals bijvoorbeeld:
https://visitatieha.exata.nl/questionnaire/000/patientenvragenlijsten
• Kopieer het webadres, zoals uit dit voorbeeld
https://visitatieha.exata.nl/questionnaire/000/patientenvragenlijsten
in de adresbalk van uw internetbrowser.
Tip: Zorg dat deze link meteen beschikbaar is voor patiënten die een vragenlijst willen
invullen. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling op uw bureaublad plaatsen en/of link in
uw favorieten zetten.
• Laat vervolgens uw assistente voor elk consult weer aan uw patiënten vragen of zij na het
consult tijd hebben om de vragenlijst in te vullen. Geef aan dat dit ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag neemt.
Nadat u aan 40 patiënten mondeling of per e-mail een verzoek heeft gedaan om de vragenlijst in te vullen kunt u de voortgang in uw VOL controleren. Hierin kijkt u of u voldoende
reacties heeft gehad om het visitatieprogramma te vervolgen, zie stap 7.
Wanneer u uw patiënten per e-mail heeft uitgenodigd is het aan te raden de respons na
één of twee weken na het versturen van het verzoek te controleren.
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d. Wat doet u als te weinig reacties heeft gekregen?
U kunt dan altijd meer uitnodigingen versturen. Dit doet u volgens één van bovenstaande
methodes.
Lukt het u niet de patiënten via de e-mail te benaderen? Neem dan contact op met het
Bureau Visitatie Huisartsen via 030-28233795 of visitatie@nhg.org. Het bureau zal dan in
overleg met u zoeken naar een geschikte oplossing.

e. Wanneer bent u vrijgesteld van het verzamelen van patiëntenvragenlijsten?
Bent u in bezit van een rapport met de resultaten uit een patiëntenvragenlijst zoals Europep
(bv. via NPA bv) of Consumer Quality Index (CQI)? Dan zijn de uitkomsten daarvan bruikbaar
voor uw visitatieprogramma, indien:
• De feedbackrapportage op individueel huisartsniveau beschikbaar is, dus niet alleen op
praktijkniveau.
• De feedbackrapportage niet ouder is dan drie jaar.
• De feedbackrapportage is gebaseerd op de uitkomsten van minimaal 25 patiënten.
Indien u in aanmerking komt voor deze vrijstelling en de resultaten van de reeds beschikbare vragenlijsten wenst te gebruiken voor uw visitatieprogramma, dan kunt u hierover
contact opnemen met het bureau en het rapport sturen naar visitatie@nhg.org.
Uiteraard staat het u vrij alsnog te besluiten uw patiënten nieuwe vragenlijsten te laten
invullen.

4

Visitatieprogramma ten behoeve van de herregistratie als huisarts - Handleiding | Bureau Visitatie Huisartsen - augustus 2014

