Verklaring deelname NHG-Praktijkaccreditering®
t.b.v. accreditatie

Algemeen
Dit afgedrukte formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de coördinator kwaliteit. Voor de verwerking

van de accreditatiepunten kunt u het formulier kostenloos terugsturen naar:
NHG
t.a.v. mevr. R. Mimpen
Antwoordnummer 2823
3500 VL Utrecht
Voor vragen over dit formulier kunt u op werkdagen contact opnemen met mevr. R. Mimpen op telefoonnummer
030 - 282 35 00 of per e-mail naar r.mimpen@nhg.org.

Gegevens praktijk
Naam coördinator kwaliteit

m man m vrouw

Naam praktijk
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Gegevens praktijkconsulent
Naam
Praktijkconsulent (NHG-erkend)
Adres
Postcode en plaats

Ondertekening
Bovengenoemde coördinator kwaliteit verklaart dat de op de bijlage 1 (blad 2) genoemde personen hebben deelgenomen aan genoemde activiteit in het kader van NHG-Praktijkaccreditering® en de gegevens naar waarheid te
hebben ingevuld.
Datum

Handtekening

Plaats
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Bijlage 1
Registratieformulier nascholingspunten per persoon/bijeenkomst (zie toelichting)
Soort
bijeenkomst
(zie toelichting)

Aantal Duur Datum
punten in uren

1. Aanwezige huisarts 2. Aanwezige huisarts 3. Aanwezige huisarts 4. Aanwezige huisarts 5. Aanwezige POH
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:

BIGnummer:

Praktijkdoorlichting
volgens schema

4

n.v.t.

Feedbackgesprek in
praktijk

2

n.v.t.

Nabespreking feedbackgesprek in praktijk

2

n.v.t.

Praktijk-begeleiding
(mits begeleid door
een NHG-erkende PC)

1 punt
per
uur

Gesprek met auditor
tijdens jaarlijkse audit

2

n.v.t.

Nabespreking (jaarlijkse) audit in praktijk

1,5

n.v.t.

BIGnummer:

BIGnummer:

BIGnummer:

Paraaf
coördinator
kwaliteit

6. Aanwezige POH
naam:

Vereniging & lidnr.

Vereniging & lidnr.

BIGnummer:

BIGnummer:

Totaal aantal punten per persoon
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Toelichting
Bij deelname aan NHG-Praktijkaccreditering® zijn voor genoemde activiteiten nascholingspunten te behalen. Punten
voor de praktijkbegeleiding zijn niet aan een maximum gebonden en worden alleen toegekend mits deze begeleiding
plaats vindt door een NHG-erkende praktijkconsulent. Onder de genoemde activiteiten/begrippen wordt het volgende
verstaan:
-

Praktijkdoorlichting volgens schema, d.w.z. het verzamelen van gegevens en het invullen van de vragenlijsten in
Praktijkaccreditering Online (POL) en het bestuderen van de feedbackrapportage.

-

Feedbackgesprek in praktijk, d.w.z. het gesprek n.a.v. de feedbackrapportage met de (pre-)auditor tijdens diens
bezoek in de praktijk. Dit gesprek vindt plaats binnen de eigen praktijk of het samenwerkingsverband.

-

Nabespreking feedbackgesprek of audit in praktijk, d.w.z. indentificeren, analyseren, prioriteren en plannen van
verbeterpunten n.a.v. de feedbackbespreking/audit.

-

Begeleiding door een NHG-erkende Praktijkconsulent: de betrokken huisarts kan alleen uren als accreditatiepunten opvoeren waarin hij/zij met de praktijkconsulent rondom de NHG-Praktijkaccreditering® bespreekt (plannen maken, stand van zaken of actiepunten doornemen etc.).

De coördinator kwaliteit moet van de bijeenkomsten waarvoor nascholingspunten worden aangevraagd bij het NHG,
verslagen (laten) maken. Daarnaast dient er een getekende presentielijst van elke bijeenkomst zijn. De verslagen
en getekende presentielijsten moeten 5 jaar worden bewaard door de coördinator kwaliteit. Zonder verslag met een
getekende presentielijst, komt een bijeenkomst niet in aanmerking voor nascholingspunten. Vermeld in het verslag
duidelijk welke bijeenkomst het betreft.
In de kolommen ‘Aanwezige huisarts/POH’ 1 t/m 6 hoeft u per kolom slechts éénmaal aan te geven welke huisarts/POH
het betreft. Vervolgens kunt u het aantal punten voor die persoon invullen in de vakken binnen deze kolommen conform
het aantal dat vermeld staat in de 2e kolom. Het puntentotaal per persoon vermeldt u in de onderste rij. De coördinator
kwaliteit moet het overzicht per rij paraferen!
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