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Bijna een jaar geleden zijn we, naast Positieve Gezondheid, begonnen  
met de twee programma’s: Zorg op afstand en Lean. Om hier een vervolg 
aan te geven hebben we een menukaart samengesteld. Iedere praktijk 
stelt zelf zijn eigen programma samen vanuit dit menu. Hierdoor is het 
programma minder strak ingericht als afgelopen jaar én is het meer 
praktijkgericht.

Hoe werkt het?
De menukaart bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel staat er 
vermeld hoeveel punten dit oplevert, Het aantal punten is gebaseerd op 
basis van intensiteit van het onderdeel. Iedere praktijk kiest zelf van deze 
menukaart onderdelen voor in totaal minimaal 5 punten. Er is geen 
maximum. 

Alle deelnemende huisartsenpraktijken moeten vóór 31 maart 2023 een 
keuze maken. Formulier mét handtekening van de praktijkhouder kan 
opgestuurd worden naar l.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl of via de post: 
HZW t.a.v. Lianda Bakker, Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer.
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1. BASISWORKSHOP VOOR DE GEHELE PRAKTIJK 3 PUNTEN
Benieuwd of Lean werken iets voor je is? Schrijf je in voor de
basisworkshop om kennis te maken en ontdek wat Lean werken voor
je kan betekenen in de praktijk.

2. BASISWORKSHOP LEAN INDIVIDUELE INSCHRIJVING 0 PUNTEN
Als je niet aanwezig bent geweest bij de basisworkshop Lean met de
gehele praktijk, kun je via deze workshop toch kennismaken met Lean
werken in de praktijk en kijken wat het je kunt opleveren.

3. LEANCOACH OPLEIDING 3 PUNTEN
De basisworkshop gevolgd en wil je Lean werken gaan toepassen in de
eigen huisartsenpraktijk? Volg de opleiding tot Leancoach. 
De Leancoachopleiding duurt 3 dagdelen waarin je Lean werken in de
praktijk leert toepassen. Op deze manier kun je de Lean kartrekker 
 worden binnen de eigen huisartsenpraktijk!

Lean



Lean

6. WORKSHOP ÉÉN-PUNTS-LES 1 PUNT
Bevatten je protocollen veel tekst en zijn ze niet voor iedereen
duidelijk? Met deze workshop één-punts-lessen maken leer je hoe
je zelf goede en duidelijke één-punts-lessen maakt. Op deze
manier is straks voor iedereen in één oogopslag duidelijk wat er
moet gebeuren, en hoe!

5. WORKSHOP VERLOOPDATA CONTROLEREN
MET INTRANET 1 PUNT
Het controleren van artikelen op expiratiedatum
kost erg veel tijd. Artikelen worden vaak te vroeg,
te laat of niet vervangen. Om de expiratiedatums
te bewaken van medicatie en artikelen, kan het, 
 (toekomstige) nieuwe intranet een handige tool
zijn. Via intranet kun je gemakkelijk agenderen
wanneer een verloopdatum gecontroleerd moet
worden. NB: Workshop wordt gepland zodra het
nieuwe intranet beschikbaar is.
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4. LEAN LUNCH 1 PUNT 
Tijdens de Lean lunch presenteer je kort
waar jullie in de praktijk de afgelopen
periode mee bezig zijn geweest met
betrekking tot Lean werken. Ook is dit de
uitgelezen kans om te vertellen waar je
tegen aan loopt en andere Leancoaches
om advies kunt vragen. Op deze manier
leren we van én met elkaar!  



7. WAARDESTROOMANALYSE 1 PUNT
Ervaar je veel knelpunten in een proces met bijvoorbeeld
ketenpartners? Misschien kan gezamenlijk een waardestroomanalyse
helpen om de knelpunten te vinden. Met een waardestroomanalyse
wordt iedere stap van een proces in kaart gebracht met iedereen die
betrokken is bij het proces. Hierdoor krijg je een goed overzicht en kan
gezien worden waar de knelpunten zitten, welke stappen waarde
toevoegen en welke niet. Door gezamenlijk een proces in kaart te
brengen kan gericht naar verbetering gezocht worden.

8. WORKSHOP DAGSTART OPZETTEN 2 PUNTEN
De Leancoach opleiding gevolgd en toe aan de volgende stap? In deze
workshop leer je om zelf een dagstart op te zetten in de praktijk. Door
iedere ochtend kort met elkaar de dag door te nemen, voorkom je veel
verspillingen in de loop van de dag. Zo weet je wie er aanwezig zijn, of
er bijzonderheden zijn, of er onderhoud/werkzaamheden zijn, etc.
Tijdens deze workshop leer je bijvoorbeeld: Wat is een handige plek
voor de dagstart? Hoe zorg je ervoor dat iedereen er bij is en het geen
koffie uurtje wordt? Wat zijn dingen om te bespreken tijdens de
dagstart en wat kan beter op een ander moment? 

Lean



Digitalisering

9. ZORG OP AFSTAND 3 PUNTEN
Voor praktijken die nog niet mee hebben gedaan met het programma
van Zorg op Afstand, wordt opnieuw dit onderdeel van beeldbellen
aangeboden met de daarbij behorende webcams (1 per 1000
patiënten). Bij dit onderdeel worden praktijken geholpen met het
implementeren van beeldbellen en het aanleren van
gesprekstechnieken bij beeldbellen. Voor patiënten zijn er folders,
handleidingen en wachtkamerfilmpjes. Ook wordt er een
patiënttevredenheidsonderzoek gedaan om te kijken hoe patiënten het
beeldbellen ervaren.

10. OPLEIDEN DIGICOACH 3 PUNTEN
Door middel van een tweedaagse
training wordt 1 persoon per praktijk
opgeleid tot digicoach. De digicoach
wordt het aanspreekpunt van de
praktijk op het gebied van digitale
problemen. Daarnaast gaat diegene
aan de slag gaat met digitale
ontwikkelingen binnen de praktijk.  
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11. ZELFMETINGEN 5 PUNTEN
Patiënten komen regelmatig naar de huisartsenpraktijk voor controles
die ze zelf thuis kunnen doen. Zelfmetingen kunnen gemakkelijk
doorgegeven worden door middel van de Spreekuur.nl app of via het
patiëntenportaal. We beginnen met het zelfmeten van de bloeddruk.
Door middel van een collectieve inkoop van de bloeddrukmeters willen
we het voor patiënten zo laagdrempelig mogelijk maken om hiermee te
starten. Met zelfmetingen kunnen we voorkomen dat de patiënt naar de
huisartsenpraktijk komt voor iets wat ook thuis kan worden gemeten.
Samen met de hele praktijk wordt een proces analyse gemaakt van de
huidige én van de gewenste situatie. Vervolgens wordt het protocol hier
op aangepast. Deze aangepaste werkwijze gaan we vervolgens
uitproberen met een aantal patiënten die mee willen doen met
zelfmetingen. Zodra dit goed gaat, gaan we opschalen en kan misschien
ook de glucose meting toegevoegd worden aan het project.

Er kunnen maximaal 3 praktijken mee doen aan dit onderdeel, keuze
wordt gemaakt op basis van verwachte resultaat van de praktijk.

Digitalisering



12. GESPREKSTECHNIEK BIJ BEELDBELLEN 1 PUNT
Een aantal praktijken maakt gebruik van beeldbellen. Voor patiënten en
praktijken kan dit erg prettig werken, maar soms ook wel spannend en
even wennen zijn. Tijdens deze workshop gesprekstechnieken leer je
gesprektechnieken toe te passen die helpen je consult prettig en
effectief te laten verlopen. Door deze workshop raak je meer vertrouwt
met het voeren van beeldbelconsulten.

Digitalisering
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Positieve Gezondheid

13. FASE1: STARTEN MET 
POSITIEVE GEZONDHEID 5 PUNTEN
Praktijken die starten met Positieve
Gezondheid krijgen een praktijktraining
waarbij alle medewerkers van de praktijk
worden uitgenodigd om te leren over het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid en
de implementatie in de praktijk. HZW biedt
verdere ondersteuning en coaching bij het
toepassen van het andere gesprek aan de
hand van het spinnenweb.

14. FASE 2: VERDIEPENDE FASE 5 PUNTEN
De verdiepende fase is voor praktijken die eerder al een start hebben
gemaakt met Positieve Gezondheid. In deze verdiepende fase wordt
samen met de praktijkhouder(s) de Visie en Ambitie van de praktijk ten
aanzien van Positieve Gezondheid verwoord. Daarnaast worden de
doelen en KPI’s vastgesteld. Er wordt een praktijkambassadeur
benoemd, die een training krijgt om de collega’s te coachen en te
stimuleren, en bovendien als vraagbaak voor de praktijk fungeert. 
HZW blijft vraaggericht ondersteunen door bijvoorbeeld trainingen,
intervisie, etc.
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16. AMBASSADEURSBIJEENKOMSTEN 1 PUNT
Ambassadeursbijeenkomsten zijn intervisie bijeenkomsten met de
ambassadeurs om ervaringen te delen en de praktijkplannen levend te
houden. 1 x per kwartaal maximaal 2 uur, plenair. 
Per bijeenkomst wordt een thema vastgesteld en gastsprekers
uitgenodigd. Gastsprekers helpen om het belang van het uitgelichte
thema te verhelderen en te verdiepen. 

15. BASIS WORKSHOP POSITIEVE GEZONDHEID  1 PUNT
Deze basis workshop kan worden gevolgd om de kennis over Positieve
Gezondheid op te frissen en is bestemd voor geïnteresseerde
medewerkers van huisartsenpraktijken. De workshop kan ook gevolgd
worden door medewerkers in de huisartsenpraktijk die de eerder
gegeven praktijktraining niet hebben kunnen volgen.

Positieve Gezondheid
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Positieve Gezondheid

17. TRAINING OP MAAT 1 PUNT
Vanuit HZW wordt een training op maat georganiseerd waarbij het
gedachtegoed uiteengezet of verdiept wordt. Bijvoorbeeld:  trainingen
op praktijkniveau, tijdens een MDO, of met de samenwerkende
eerstelijns zorgverleners. De training wordt in ieder geval afgestemd
op de vraag. 

18. OPLOSSINGSGERICHT WERKEN AAN DE
HAND VAN POSITIEVE GEZONDHEID  2 PUNTEN
Positieve Gezondheid en Oplossingsgericht
werken gaan hand in hand. De vaardigheden om
oplossingsgericht te kunnen werken aan de hand
van Positieve Gezondheid worden in deze training
aangeleerd en/of aangescherpt. .

19. WAT KUN JE DOEN MET HET RAPPORT "ZORGZWAARTE - VEEL
GEBRUIKERS" EEN TRAINING VOOR DOKTERSASSISTENTEN 1 PUNT
Aan de hand van het zorgzwaarte rapport kan gekeken worden waar
mogelijke knelpunten liggen van de werkdruk die door huisartsen en
praktijkondersteuners wordt ervaren. De assistente leert hoe ze een
zorgzwaarte rapport kan lezen en hoe ze daarop kan inspelen in het
kader van Positieve Gezondheid. 
Deze training wordt op de eigen praktijk gegeven. 9



Vragen en/of opmerkingen over deze menukaart?
 Mail naar L.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl


