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DEEL 1:  BELEID EN DOELSTELLINGEN 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen beleid 

 

 

1.1 Inleiding: 

 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van PrengerHoekman 2019 en het beleidsplan 2020. In dit 

verslag laten we zien hoe PrengerHoekman het afgelopen jaar met kwaliteit is omgegaan en welke 

plannen er zijn voor 2020.  

In 2019 vierde PrengerHoekman het 60 jarig bestaan, een mijlpaal om trots op te zijn. Het “wij 

gevoel” binnen PrengerHoekman is hierbij een groot deel van de sleutel tot succes.  

 

Kwaliteit is binnen de gezondheidszorg een steeds belangrijker onderwerp. PrengerHoekman heeft 

kwaliteit altijd hoog in het vaandel gehad. Ook het afgelopen jaar zijn er vele inspanningen verricht 

om deze kwaliteit zichtbaar te maken. 

Er zijn 3 groepen die de kwaliteit beoordelen: 

De eerste is de patiënt. Patiënten worden steeds mondiger en kiezen steeds bewuster voor een 

bepaalde praktijk. Binnen PrengerHoekman wordt het dan ook erg belangrijk gevonden wat de 

patiënt van de dienstverlening vindt. Daarom worden er tevredenheidsonderzoeken onder de 

patiënten gedaan en worden klachten serieus genomen. Tevreden patiënten zijn een ambassadeur 

voor de praktijk. 

De tweede is de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verlangt transparantie in de dienstverlening 

naar de patiënt en toetst de kwaliteit door bijvoorbeeld de behandelindex of de PREMS te toetsen. 

PrengerHoekman heeft ervoor gekozen (KNGF)pluspraktijk te zijn.  

De derde is de fysiotherapeut zelf. Deze heeft belang bij het leveren van goede kwaliteit. De patiënt 

gaat tevredener de deur uit, en ook geeft het hem/haarzelf meer plezier in het werk. Door een goed 

dossier wordt de zorg overdraagbaar en evalueerbaar. 

Blijft het spanningsveld tussen wat er van de fysiotherapeut verlangd wordt om die transparantie te 

leveren en wat de fysiotherapeut kan leveren zonder zijn patiënt te kort te doen. 

In 2019 hebben we voldaan aan de plus eisen van Achmea en Menzis en de transparantie module 

van CZ. 

 

Ook samenwerking in combinatie met de juiste zorg op de juiste plek zijn onderwerpen die binnen 

ons beleid veel aandacht krijgen. PrengerHoekman maakt onder andere deel uit van de FKN: een 

coöperatie van fysiotherapie praktijken in Noord Nederland en heeft in 2019 twee extended scope 

therapeuten opgeleid. 
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1.2 Missie / visie praktijk: 

 

Missie: 

PrengerHoekman, uw partner in bewegen  

 

PrengerHoekman is zich bewust van de veranderende wereld en past zich aan, aan de veranderende 

vraag. Met een grote klantgerichtheid, herkenbare en meetbare kwaliteit, teamwork en 

specialismen is PrengerHoekman een zorgonderneming die ook in 2023 blijvend haar steentje, 

zelfstandig of -als onderdeel van-, bijdraagt aan duurzame zorg in Oost Groningen.  

 

Visie: 

Kwaliteit:   

PrengerHoekman levert paramedische zorg/diensten, met een accent op de fysiotherapie, naar de 

laatste inzichten en technieken. De fysiotherapeuten van PrengerHoekman ontwikkelen zich 

voortdurend en communiceren daarover met specialisten, artsen, collega’s en andere zorgpartners. 

 

Samenwerking:  

Zorgprogramma’s worden afgestemd met andere partners in de zorgketen. 

 

Specialisatie/ onderscheidend vermogen:  

PrengerHoekman specialiseert zich naast de algemene fysiotherapie in revalidatie, ouderenzorg en 

werkt aan meten = weten. PrengerHoekman nodigt medewerkers uit zich te specialiseren en biedt 

medewerkers mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 

 

Menselijke maat: 

De mens staat centraal. De patiënt is in goede handen en voelt zich veilig. PrengerHoekman streeft 

ernaar dat medewerkers een goede work-life balance ontwikkelen. 

 

Financieel gezond:  

PrengerHoekman is een gezondheidsbedrijf dat de fysiotherapeuten ondersteunt met een 

organisatie waarbij de fysiotherapeut zich zoveel mogelijk kan richten op het geven van goede zorg 

aan de patiënt. PrengerHoekman stimuleert ondernemerschap en streeft naar een gezonde 

exploitatie en financiële positie. 
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1.3 Organisatiedoelstellingen op lange termijn (2020-2023): 

 

Meer dan drie jaren vooruit plannen maken is on onze optiek niet zinvol. Vandaar dat we hebben 

gekozen voor een periode van drie jaar.  

 

In 2023 is PrengerHoekman: 

Een organisatie die zelfstandig of participerend in samenwerkingsverbanden, duurzame zorg in Oost-

Groningen beoogt. 

PH is onder andere lid van Fysio Ketenzorg Noord, een coöperatie die bestaat uit  een groep 

samenwerkende praktijken die de paramedische zorg in Noord Nederland organiseert.  

 

PrengerHoekman staat voor kwaliteit en gespecialiseerde zorg met een onderscheidend vermogen in 

de regio. (Senior) fysiotherapeuten van PrengerHoekman richten zich op specifieke 

aandachtsgebieden waardoor hun expertise op dit gebied boven gemiddeld wordt. 

Voor iedereen, zowel intern als extern is duidelijk waar PrengerHoekman voor staat.  

In het beleidsplan worden de speerpunten duidelijk omschreven, dit plan wordt jaarlijks besproken 

met alle medewerkers. In de functioneringsgesprekken wordt per medewerker getoetst in hoeverre 

er aansluiting is met de speerpunten. 

De kerngedachten bij het maken van keuzes in het kader van de visie 2025 zullen steeds zijn: 

 

Doel: 

- PrengerHoekman staat bekend als gespecialiseerde praktijk op gebied van o.a. schouderklachten, 

hoofdpijn, echografie, COPD, bekkenklachten, Parkinson, Claudicatio en zuigelingen. 25% van de 

verwezen patiënten komt specifiek voor deze aandachtsgebieden. Intern: minimaal 80% van de 

opleidingen en cursussen binnen PH sluiten aan op de speerpunten binnen het bedrijf. 

 

PrengerHoekman blijft een voorloper op gebied van kwaliteit: ook in 2025 biedt PrengerHoekman 

kwalitatief hoogwaardige zorg. Fysiotherapeuten worden gestimuleerd zich door te ontwikkelen, 

voor patiënten wordt er gestreefd naar de 9+ ervaring en de behandelingen zijn waar mogelijk 

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. De klanttevredenheid is minimaal 8.5 

 

Eerst Back to Basic  = Optimaliseren wat goed gaat. Afstoten waarin geen toekomst zit. 

 

Dan nieuwe keuzes (durven)  te maken met de Kernwoorden:  

 

Wel:  Kwaliteit, Superioriteit, Demografisch bewust, Innovatief, Netwerkend, Nieuwsgierig, 

 Rendementsbewust, Menselijk maat. 

Niet:  Imperialistisch, Alles Móet en Kúnnen we. 

 

Randvoorwaarden:  Financieel inzicht (t.a.v. Specialisaties, Beloningsverhoudingen en het 

    Rendement van de activiteiten) 
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Doel:  

- er wordt bij 75% van de behandelingen gebruik gemaakt van richtlijnen of protocollen. De interne 

protocollen worden tweejaarlijks getoetst aan de nieuwste evidentie 

- HKZ en plus gecertificeerd of equivalenten daar van. 

 

De menselijke maat, genoemd in de visie, komt tot uiting in een tevredenheidcijfer van de patiënten 

van minimaal 8,5 en de NPS gegeven door medewerkers in het tevredenheidsonderzoek stijgt van 45 

in 2017 naar 50 in 2025. 

 

De financiële positie van de organisatie laat in 2025 ten opzichte van de jaren tot 2020 een stabieler 

positief resultaat zien. Dat verbeterd resultaat wordt bereikt door: 

- verlaging van algemene praktijkkosten naar maximaal 35%  

- hogere omzet uit commerciële activiteiten; (+10%) 

- effectievere inzet van de fysiotherapeuten (kostprijs van de omzet maximaal 35%) 

 

 

1.4 Doelgroepen, producten en diensten: 

 

1.4.1.   Curatieve activiteiten: 

 

PrengerHoekman richt haar activiteiten op patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. 

De problemen die aan het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam kunnen ontstaan zijn zo 

verschillend van aard en soms zo complex, dat de praktijk meerdere specialisaties en 

verbijzonderingen in huis heeft om die klachten te onderzoeken en te behandelen. 

Prengerhoekman heeft vrijwel alle verbijzonderingen in huis: Bekkenfysiotherapie, 

Kinderfysiotherapie, Manuele Therapie en Oedeem therapie. Daarnaast kennen we specialisaties op 

de volgende gebieden: Echografie, Schouderklachten, COPD, Claudicatio, Parkinson, Hoofdpijn, 

kinderbekken klachten, voorste kruisband problemen en neurologie. We kunnen door onderlinge 

samenwerking vrijwel alle patiënten categorieën een optimaal zorgtraject bieden. 

 

1.4.2.   Preventieve activiteiten: 

 

PrengerHoekman biedt mogelijkheden tot deelname aan preventieve trainingen, zowel voor 

particulieren als voor bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn fysio fitness, Pilates en Academie XL. Ook is 

er al twee keer een cursus valpreventie gegeven. 

PrengerHoekman heeft een beweeg- en leefstijladviseur die leefstijltrainingen geeft, in 2020 zal er 

gestart worden met het aanbieden van de Gecombineerde Leefstijl Interventie.  
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1.5. Externe oriëntatie: 

1.5.1.   Zorgketen: beschrijving van de partners in de keten: 

 

- de Ommelander Ziekenhuis Groep 

Sinds 2016 is er in het ziekenhuis een gezamenlijk spreekuur voor kinderen met hoofdpijn samen met 

de kinderarts, kinderneuroloog en psycholoog. Tevens wordt er gezamenlijk een ontwikkelingspoli 

voor kinderen gehouden. Ook is er samenwerking op gebied van revalidatie van patiënten met 

voorste kruisband problemen. Hiervoor is samen met de orthopeed van het OZG een 

behandelprotocol opgesteld. 

In verband met de verhuizing van de OZG naar een nieuwe locatie in Scheemda zonder oefenzaal, 

vinden de long- en hart-revalidatie bij ons in de oefenzaal plaats. Er is hierdoor meer overleg tussen 

de fysiotherapeuten van beide bedrijven en de doorstroom van patiënten kan vlotter plaats vinden. 

 

- Eén van de speerpunten van PrengerHoekman is de behandeling van ouderen. Samen met 

een andere praktijk uit Winschoten is de valpreventie opgepakt als cursus en is er door 

PrengerHoekman samen met de gemeente Oldambt in 2019 een informatie avond voor 

mantelzorgers geweest. 

 

- De Hanzehogeschool in Groningen 

Een ander speerpunt is meten is weten. Daarom waren er ook in 2019 weer twee wetenschappelijke 

stagiaires bij ons werkzaam. Zij hebben het naleven van het hoofdpijn protocol binnen het Hoofdpijn 

Netwerk Noord onderzocht. De aanbevelingen die hier uit naar voren kwamen worden verwerkt in 

de protocollen. 

 

- Stichting Oosterlengte  

Met Oosterlengte zijn verscheidene gesprekken gevoerd over verdere samenwerking. De 

fysiotherapeuten van PrengerHoekman maken in 2019 steeds meer gebruik van het bad voor 

hydrotherapie van Oosterlengte. 

Arbeidsgerelateerde zorg en samenwerking in de thuiszorg komt nog niet op gang. Dit wordt 

opnieuw opgepakt in 2020. 

 

- Ketenzorg/FKN 

In 2016 heeft PrengerHoekman bij het verlaten van het ziekenhuis, met het ziekenhuis afgesproken 

ketenzorg te gaan organiseren. Daarom zijn er gesprekken gestart met andere 

fysiotherapiepraktijken, Oosterlengte, het OZG en het UMCG. In 2019 is hier de Coöperatie Fysio 

Ketenzorg Noord uit voort gevloeid. Een netwerk van het netwerk van 13 1e lijns 

fysiotherapiepraktijken. De coöperatie heeft als doel het versterken van de marktpositie van de 

praktijken binnen het zorgstelsel, het ondersteunen van de ketenzorg, het ontwikkelen van 

zorgprogramma’s en het organiseren van opleidingen en cursussen in Noord Nederland. Het KNGF 

ondersteunt het samenwerkingsverband. 

 

- In het verpleeghuis de Blanckenborg hebben we twee van onze fysiotherapeuten 

gedetacheerd. Ook één van onze trainers geeft op deze locatie beweeguren voor de bewoners. 
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- De afspraken met de Gemeente Westerwolde en de huisartsen over het project “Bewegen 

als Medicijn” worden gecontinueerd. Mensen die weinig actief zijn, worden via de huisarts 

doorverwezen naar PrengerHoekman en krijgen daar een beweegprogramma. De gemeente 

subsidieert dit project. In 2019 zijn ook de huisartsen van Blijham toegetreden. Omdat er meer 

aanmeldingen waren dan in 1 groep passen, is er nu gekozen voor twee groepen die een half jaar 

trainen. 

 

- In Vlagtwedde heeft PrengerHoekman in 2019 samen met huisartsen praktijk Postma en het 

Huis van de Sport, meegewerkt aan de diabetes challenge. De bedoeling is deze in 2020 weer 

gezamenlijk te organiseren. 

 

- Met Schutrups Schoenen werd de samenwerking gecontinueerd en uitgebreid. Een podoloog 

van Schutrups huurt een ruimte bij PrengerHoekman in Winschoten. Bij gezamenlijke cliënten en/of 

problematiek vindt vakinhoudelijk overleg plaats. Ook in 2019 is er een gezamenlijk voetenspreekuur 

gehouden. 

 

- Met de verloskundigen praktijk “De Wieg” worden gezamenlijke spreekuren (12x) en 

informatie avonden (6x) gehouden voor zwangeren (met bekkenklachten). Hier komen veel positieve 

reacties en veel verwijzingen uit voort. (68 in 2019) 

 

- Met de Buurtzorg+ in Pekela is tevens een samenwerking gestart in 2019. 

 

- Met verschillende zwembaden is samenwerking doordat wij Hydro-kids bieden: tijdelijke 

zwem ondersteuning voor kinderen die onvoldoende begeleiding kunnen krijgen tijdens de reguliere 

zwemles. 

 

 

1.5.2.   Zorgverzekeraar: 

 

PrengerHoekman heeft met drie Nederlandse Zorgverzekeraars geen contract afgesloten omdat we 

bij hen de tarieven te ver beneden het markconforme tarief vonden liggen (Z&Z, ENO/ VRZ en ASR).  

Algemeen eisen de zorgverzekeraars steeds meer, waar geen passende financiële beloning voor 

geboden wordt. Hopelijk gaat het kostprijs onderzoek daar verandering in brengen. 

 

 

1.5.3.   Beroepsvereniging: 

 

Fysiotherapeuten werkzaam binnen de praktijk zijn lid van het KNGF, NVMT, NVFB, NVFK, NFP en 

NVBF, al naar gelang hun specialisatie. 

 

 

1.5.4.   Regionale patiënten / consumentenorganisaties: 

 

PrengerHoekman onderhoudt contacten met de Parkinson verenigingen de Claudicatio vereniging. 
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1.5.5.   Inspectie voor de Gezondheidszorg: 

 

Sinds 2017 is het niet meer verplicht het kwaliteitsjaarverslag op te sturen naar de Inspectie. 

 

1.5.6.   Andere partijen: 

 

Er zijn diverse paramedici die ruimte bij ons huren. Aan de Blijhamsterweg in Winschoten wordt een 

ruimte gehuurd door Schutrups Schoenen. In Vlagtwedde houdt een medisch pedicure spreekuur. In 

Pekela huurt een diëtiste één keer per week een kamer. 

 

1.5.7   Strategische scan: 

 

De grootte en samenstelling van de praktijk (36 fysiotherapeuten, 3 sporttrainers en een 14-tal 

ondersteunend personeel) maakt dat er efficiënte patiëntenzorg geleverd kan worden door de 

fysiotherapeuten, die zich niet hoeven te bekommeren om de telefoon of declaraties. Het 

management wordt (betaald) gedaan door een viertal maten, ondersteund door een bedrijfskundig 

geschoolde manager. Door de omvang van het aantal fysiotherapeuten heeft PrengerHoekman veel 

specialisaties in huis. De behandelingen vinden plaats op 6 locaties. 

 

Het grote team aan ondersteunend personeel en het werken vanuit 6 locaties, maken het 

kostenplaatje van onze praktijk anders dan die van de gemiddelde fysiotherapie praktijk. Een 

effectieve inzet van de fysiotherapeuten is noodzakelijk om hiervan te kunnen profiteren. Er wordt 

dan ook veel gestuurd op de planning en agendavoering van de fysiotherapeuten. 

Daarnaast is het zaak goed in de gaten te houden welke activiteiten rendabel zijn. Het komende jaar 

zal hier kritischer naar gekeken worden. Ook omdat de marges binnen de fysiotherapie aanhoudend 

klein zijn. Gespecialiseerde fysiotherapeuten trekken nieuwe patiënten uit een wijdere omtrek, maar 

de marges zijn significant kleiner dan die van de algemene fysiotherapeuten. 

Vandaar ook onze kerngedachte: Eerst Back to Basic: Optimaliseren wat goed gaat. Afstoten waar 

geen toekomst in zit. 

 

Ons adherentie gebied (Oost-Groningen) heeft specifieke kenmerken: veel ouderen, veel chronische 

zieken, veel inwoners met een slechte leefstijl en een lage sociaal economische status. 

 

De samenstelling van onze groep fysiotherapeuten aangevuld met sporttrainers en leefstijlcoaches, 

maakt dat we een patiënt optimaal kunnen begeleiden van start tot eind. 

Van triage – gespecialiseerde behandeling – belastbaarheidstraining – leefstijl adviezen tot 

preventieve/ onderhoudende trainingen. Een vitaliteitstraject. 

 

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Oost Groningen hoger is dan gemiddeld, is het 

voor de praktijk belangrijk om patiënten van alle leeftijden te zien. De verschillende leeftijd 

categorieën hebben een aanzuigende werking op elkaar. Bijvoorbeeld kinderen komen met ouders, 

mantelzorgers dragen kwetsbare ouderen aan etc. PrengerHoekman wil dan ook van jong tot oud 

kwalitatief hoogwaardige zorg bieden: Levensloop. 
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Ook een grote fysiotherapie praktijk kan het niet alleen. Om de juiste zorg op de juiste plek te 

kunnen leveren, zal er moeten worden samengewerkt met ketenpartners en collega praktijken. Het 

derde thema van PrengerHoekman is dan ook Samenwerking 

 

De producten die we bieden als praktijk, zijn gekoppeld aan deze pijlers. We toetsen ze aan de 

volgende kernwoorden: 

Wel:  Kwaliteit, Superioriteit, Demografisch bewust, Innovatief, Netwerkend, nieuwsgierig, 

 Rendementsbewust, Menselijk maat. 

Niet:  Imperialistisch, Alles Móet en Kúnnen we. 

 

Schematische weergave Strategie 2023 
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1.6. Organisatieschema: 

 

1.6.1.   Functies en specialisaties medewerkers, formele verhouding tussen 

medewerkers: 

 

PrengerHoekman heeft in het afgelopen jaar afscheid genomen van 5 maten. De maatschap bestaat 

nu uit 10 maten. Daarnaast zijn er 26 fysiotherapeuten in loondienst waarvan 10 op basis van 

variabele beloning en 16 op uurbasis. De groep van fysiotherapeuten en bewegingsinstructeurs staat 

onder leiding van de manager Fysiotherapie en manager Commerciële Activiteiten. De ondersteuning 

staat onder leiding van een bedrijfskundig geschoold lid van het managementteam. 

 

 

 

  

Maatschapsleden 
PrengerHoekman 

Siebina Slager 

Manager  
Fysiotherapie 
LocMan .  VLW 

Didier Chereau 

Manager  
Commercieel 

Herry Nijmeijer 

Loc . Man .  Font / OP 
Teamleider Bekken  
en KFT 

Elien Hofland 

Loc . Man .  BHW / 
Blijham 

John Krul 

Manager  
Bedrijfsvoreing 

Fysiotherapeuten 
Fysiotherapie 

Commerciële  
Bewegings - en  
Fysiotherapeuten 

PrengerHoekman 

Organogram 

2020 

Ondersteuning 

Receptie  
HRM  
Marketing 
Financiën ICT 

Commerciële activiteiten 
Sportschool BV 
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1.7  Milieuverantwoorde bedrijfsvoering:  

 

PrengerHoekman streeft er te allen tijde naar om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en 

duurzaamheid, waarbij wij tenminste aan de geldende wet- en regelgeving willen voldoen.  

De zorg voor het milieu maakt onderdeel uit van de praktijkbedrijfsvoering. PrengerHoekman 

probeert voortdurend het evenwicht te bewaren tussen een comfortabele werk- en leefomgeving,  

beheersing van kosten en bespreking van de schadelijke impact ten gevolge van onze bedrijfsvoering.  

Het milieubeleid wordt gestuurd vanuit de gebieden, die bij ons bedrijf de grootste milieubelasting 

vormen, waaronder de praktijk- en kantoorverbruiksartikelen en het energieverbruik en -

inkoopbeleid. 

 

Als voorbeeld noemen we de volgende gedragsrichtlijnen: 

De werkruimtes worden zoveel als mogelijk verlicht met LED-lampen en worden uitgedaan als er 

niemand aanwezig is.  

We werken zoveel mogelijk met digitale praktijk- en patiëntgebonden documenten, zodat er zo 

weinig mogelijk papier wordt gebruikt. Het papier dat wel wordt gebruikt, maar later weggegooid 

wordt, wordt gerecycled, evenals de cartridges voor de printers op alle locaties. Deze gaan naar een 

stichting, die ze laat recyclen. Alle apparatuur binnen de praktijk wordt na werktijd uitgeschakeld in 

plaats van in de stand-by modus. Gebruikte pc’s en printers worden gedoneerd aan goede doelen of 

naar de kringloop gebracht. Bij de aanschaf van marketingartikelen wordt aandacht besteed aan 

duurzaamheid en recyclebaarheid van de gebruikte materialen. 
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Hoofdstuk 2. Personeelsbeleid  

 

De ondersteuning aan de praktijk bestaat uit de aandachtsgebieden HRM, Receptie, Marketing & 

Communicatie, Financiële Administratie en ICT. Elk aandachtsgebied is volledig of in deeltaak 

toegewezen aan een medewerker van de Groep Ondersteuning. Deze groep staat onder leiding van 

een bedrijfskundig geschoold lid van het managementteam. Deze opzet leidt tot een heldere, 

professionele en daardoor effectieve bedrijfsvoering. De groep van fysiotherapeuten en 

bewegingsinstructeurs staat onder leiding van de manager Fysiotherapie en manager Commerciële 

Activiteiten. 

 

2.1.1.1. Uitgangspunten: 

 

2.1.1.     Arbeidsomstandigheden 

 

De arbeidsomstandigheden vormen een continu aandachtspunt voor onze praktijk. Opmerkingen of 

klachten van personeel ten aanzien van hun arbeidsomstandigheden worden onder aanvoering van 

de locatiemanager of het hoofd bedrijfsvoering direct opgepakt. In het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek vindt aparte uitvraag plaats ten aanzien van de 

arbeidsomstandigheden. Middels de verplichte RI&E en de daaruit voortvloeiende actielijst worden 

acties geadresseerd en bewaakt. De behoefte en gewenning aan thuiswerken is toegenomen. Deze 

ontwikkeling willen wij met de ervaringen die worden opgedaan naar de toekomst optimaal (beter) 

gaan ondersteunen. Dat geldt voor de fysiotherapeuten (patiëntencontact via telefoon- of 

videoconsulting) als ook voor het ondersteuningsteam (uitbreiden van onze telefonische 

bereikbaarheid). Voorlichting over en het faciliteren van de werkplekinrichting wordt in 2020 in gang 

gezet.  

 

2.1.2.    Arbeidsovereenkomsten 

 

Iedere werknemer in loondienst bij PrengerHoekman heeft een arbeidsovereenkomst. Voor wat 

betreft de medewerkers, die (van oudsher) op basis van omzet-beloning werkzaam zijn, is de 

arbeidsovereenkomst in 2019 aangepast aan het actuele arbeidsrecht. Daarnaast wordt bij 

waarneming c.q. (tijdelijke) vervanging soms gebruik gemaakt van uitzendkrachten of pay-rolling. 

Uitgangspunt van PrengerHoekman is om minimaal gebruik te maken van (tijdelijk) personeel op 

deze basis. Tevens wordt het aantal gewerkte en contractueel overeengekomen arbeidsuren in het 

kader van de WAB nu per kwartaal gescand en zo nodig formeel aangepast. 

 

2.1.3.   Arbeidsverzuim en –vervanging 

 

PrengerHoekman heeft als doelstelling een zo laag mogelijk (ziekte)verzuim van haar medewerkers. 

Het verzuim wordt voortdurend gemonitord vanuit de Verzuimpagina van ArboNed.  Bij kortdurend 

verzuim zal getracht worden dit verzuim op te vangen vanuit de praktijk. Bij lang verzuim zal 

waarneming geschakeld worden. Met het plannen van verlofdagen en vakanties wordt, indien nodig, 

waarneming georganiseerd, zie ook 6.5 van het Kwaliteitshandboek.  
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In het verzuimprotocol staan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de verzuimende 

werknemer. Door continue aandacht voor de arbeidsomstandigheden en het (persoonlijk) welzijn 

van de medewerker wordt getracht verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Incidentele, langdurende 

verzuimgevallen zijn tot dusver niet werk-gerelateerd. Alle verzuimende werknemers hebben hun 

werk steeds volledig kunnen hervatten. 

 

2.1.4.  Arbeidsvoorwaarden 

 

De arbeidsvoorwaarden liggen vast in het (momenteel onder handen zijnde/te actualiseren) 

handboek Personeel, te vinden op SOM. Hierin staan alle geldende arbeidsvoorwaarden en regels 

beschreven zijn. Het management stelt de regels en voorwaarden ten aanzien van de beloning vast. 

We kennen twee beloningswijzen, t.w. op basis van uurloon en op basis van omzet. 

In het handboek Personeel vindt het personeel tevens andere protocollen en regels o.a. ten aanzien 

van Internet- en emailgebruik, privacywetgeving, declaratieregels, etc. 

Verlofdagen worden aangevraagd en geregistreerd in het via SOM toegankelijke Numbers-

personeelsprogramma, waartoe de medewerkers ook zelf toegang hebben. 

 

2.1.5.  Werken in deeltijd 

 

Binnen de praktijk is het mogelijk om in deeltijd te werken. Afspraken worden in overleg gemaakt en 

vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of als addendum hieraan toegevoegd. Van medewerkers die 

in deeltijd werken wordt verwacht dat ze ook het praktijkoverleg en opleidingen bij wonen indien 

deze buiten hun reguliere arbeidstijd plaats hebben. Tevens wordt van hen verwacht dat zij bij kort 

verzuim hun bijdrage leveren bij het oplossen van het mogelijke bezettingsprobleem. 

 

2.1.6.  Deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) 

 

Praktijk hecht veel waarde aan de professionele kwaliteit van de behandeling. Om deze kwaliteit te 

borgen wordt er voortdurend geïnvesteerd in na- en bijscholing. Iedere medewerker dient minimaal 

de opleidingen en trainingen te volgen die vanuit de wet (B.I.G.) of beroepsgroep worden verplicht. 

Zie 6.1 van het Kwaliteitshandboek.  

  

In het opleidingsplan wordt de behoefte van de praktijk en de (latente) wensen van de medewerkers 

samengebracht binnen het beschikbare budget. Indien daartoe aanleiding is, wordt met de 

medewerker een Opleidingsovereenkomst opgemaakt, waarin onder meer regels staan t.a.v. 

studievoortgang en terugbetalingsafspraken. 

 

2.1.7. Lidmaatschappen 

 

Alle werkzame fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapie) en voor zover van toepassing lid van verbijzonderde beroeps verenigingen. Verder zijn 

medewerkers in de verschillende specialisaties aangesloten bij hun betreffende lidverenigingen. 
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2.1.8. Dienstrooster en capaciteit 

 

De afsprakenagenda en de arbeidsduur zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst vormen het 

uitgangspunt van de dienstroosters en de capaciteit van de dienstverlening. Zie bijlage 6.8.2 van het 

Kwaliteitshandboek. Verlofdagen en vakantie worden in overleg gepland. 

 

2.1.9.  Functioneringsgesprekken 

 

Met iedere medewerker wordt jaarlijks minimaal één keer een voortgangsgesprek gevoerd. Tijdens 

dit gesprek komt zowel het functioneren van de medewerker als het functioneren van zijn/haar 

leidinggevende ten opzichte van de medewerker ter sprake. Zie 6.1 van het Kwaliteitshandboek. De 

kwaliteit van dossiervorming en patiëntenzorg staat in ieder gesprek op de agenda.  

Uit de medewerkerstevredenheidsenquête blijkt, dat de gesprekken als zinvol en nuttig worden 

ervaren. De leidinggevenden zijn opgeleid in het voeren van de gesprekken, dan wel zijn hierin ruim 

voldoende bedreven. De uitkomsten en actiepunten uit de gesprekken worden in een verslag 

samengevat. Vaker voorkomende knel- en aandachtspunten worden in het managementteam 

besproken en toegewezen aan een MT-lid, die met het actiepunt aan de slag gaat. 

 

Beoordelingsgesprekken 

 

Prengerhoekman kent geen onderscheid in het functionerings- of beoordelingsgesprek. Het belang 

van een regelmatige terugkoppeling over het functioneren wordt door PrengerHoekman onderkend 

en onderstreept door meerdere keren (minimaal één  keer)tussentijds  per jaar formeel in gesprek te 

gaan. Zie 6.1 van het Kwaliteitshandboek. Van de gesprekken worden in het Personeelsdossier 

gespreksverslagen bijgehouden, die door de medewerker kunnen worden becommentarieerd of 

aangevuld. 

 

2.1.10. Inspraak en medezeggenschap 

 

Het managementteam is altijd bereikbaar indien een medewerker over een bepaald onderwerp al 

dan niet een vertrouwelijk gesprek wenst. Dit onderwerp mag ook buiten de werksfeer liggen indien 

het de werksituatie beïnvloedt. 

Tijdens en/of vooraf aan regulier werkoverleg in de vorm van Locatie vergaderingen (zie 5.10 van het 

Kwaliteitshandboek) zijn alle medewerkers uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen. Klachten 

en/of verbetervoorstellen van medewerkers worden genoteerd op het formulier 

klacht/verbetervoorstel in SOM en worden behandeld zoals beschreven in het kwaliteitshandboek, 

zie 6.4 van het Kwaliteitshandboek. 

Bij problemen in de arbeidsverhouding streeft de praktijkhouder ernaar dat, waar mogelijk, deze in 

goed onderling overleg worden opgelost. Voorts kent PrengerHoekman een informele 

Personeelsvertegenwoordiging, die in vraagstukken met een bijzonder karakter wordt geraadpleegd.  
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2.1.11. Loopbaanbeleid 

 

Loopbaanbeleid binnen de praktijk is gerelateerd aan deskundigheidsbevordering, vervanging en 

capaciteit. Een loopbaanplan van medewerker wordt (waar van toepassing) op basis van de wens en 

persoonlijke eigenschappen van de medewerker, behoefte van de organisatie en 

marktontwikkelingen, in overleg vastgesteld. Een loopbaanplan kan in de vorm van een 

opleidingsplan of persoonlijk ontwikkelingsplan voorkomen. 

 

Het loopbaanbeleid wordt gekoppeld aan het Opleidingsplan. Daarin wordt de behoefte van de 

praktijk en de (latente) wensen van de medewerkers samengebracht binnen het beschikbare budget. 

 

2.1.12. Ontslag en exitgesprekken 

 

Indien praktijk en medewerker al dan niet gedwongen besluiten de arbeidsrelatie te beëindigen zal, 

indien mogelijk, deze relatie geëvalueerd worden tijdens een exitgesprek. Dit met als doel dat zowel 

medewerker als praktijk voordeel behaalt uit de feedback die aan elkaar gegeven wordt en eventuele 

niet uitgesproken gevoelens naar elkaar uit te spreken. Zie 6.9 van het Kwaliteitshandboek. 

 

2.1.13. Rechtspositieregeling 

 

De rechtspositie van de medewerkers is geregeld zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Zie 6.6 

van het Kwaliteitshandboek. 

 

2.1.14. Stagebeleid 

 

PrengerHoekman biedt uit maatschappelijk oogpunt ruimte aan stagiaires. Hierbij wordt bij iedere 

aanvraag door de stage coördinator beoordeeld of de praktijksituatie het toelaat. De locatiemanager 

is eindverantwoordelijk voor de stagebegeleiding. Zie 6.3 van het Kwaliteitshandboek. 

 

2.1.15. Werkbegeleiding 

 

Praktijk beschikt over een inwerkplan voor haar nieuwe medewerkers, zie bijlage 6.7.3 van het 

Kwaliteitshandboek. Daarnaast maakt de praktijk gebruik van intercollegiale toetsing intervisie en 

casuïstiekbespreking. Dit al dan niet in IOF verband. 
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2.2 Jaar doelstellingen 2020 op het gebied van personeel 

 

PrengerHoekman wil vanuit haar missie/visie en strategie verder groeien naar een organisatie, die in 

haar regio nummer één is op het gebied van kwalitatief hoogwaardige en effectieve fysiotherapie. 

Vanuit het gegeven, dat de medewerkers het verschil maken, zet PrengerHoekman alle 

personeelsinstrumenten in om de organisatie in staat te stellen deze ambitie waar te maken. 

PrengerHoekman gaat dit bereiken door: 

 

1. Niet in afwachting te blijven van een nieuw branche-cao, maar in 2019 de bestaande 

arbeidsvoorwaarden en beloning te benchmarken en af te stemmen op zijn/haar persoonlijke 

bijdrage, verwachtingen en ontwikkelingen. Een Persoonlijk Bestedingsbudget voor de 

fysiotherapeuten wordt in 2020 verder uitgewerkt en geïntroduceerd. Uit dit budget mag de 

fysiotherapeut een voor hem/haar relevant (fiscaal toegestaan) bestedingsdoel kiezen, w.o. 

Opleidingskosten, Reiskosten, ed.  

- Doel: maximaal 1 medewerker vertrekt dit jaar naar een andere praktijk in de provincie Groningen. 

2. Actief te (blijven) reageren op de input, die jaarlijks uit de medewerker tevredenheids-

enquête wordt verkregen. 

- Doel: NPS  medewerker tevredenheid is groter dan 45 

3. Het vervolgen van haar actieve beleid om met het opleidingsplan de ontwikkelingsbehoeften 

van medewerkers en praktijk jaarlijks goed op elkaar af te stemmen. 

- Doel: 75% van de opleidingen sluiten aan op de speerpunten 
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Hoofdstuk 3. Kwaliteitsbeleid 

 

Samenwerking 

 

Door samen te werken ontstaan er synergie voordelen die onder andere kunnen worden vertaald 

naar collectief inkopen van vele diensten en producten binnen ons beroep. Deze zijn allen te vinden 

op de website en staan ook op verschillende plekken, waar mogelijk, in dit document opgenomen.  

 

3.1. Visie van de praktijk op kwaliteit: 

 

3.1.1. Medewerkers 

 

Alle in de praktijk werkzame therapeuten zijn gediplomeerd en ingeschreven in het BIG-Register. 

Voor de fysiotherapeuten geldt dat zij allen verplicht zijn na- en bijscholing te volgen en dat zij allen 

in het CKR register dienen te zijn opgenomen. Medewerkers zijn tevens verplicht mee te doen aan 

de intervisie bijeenkomsten. 

Alle in de praktijk werkzame therapeuten hebben zich binnen hun vakgebied gespecialiseerd. 

 

3.1.2.  Integratieve samenwerking 

 

Om een zo goed mogelijke kwaliteit voor de patiënt te kunnen bieden wordt er samengewerkt met 

vakgenoten en andere disciplines. 

Binnen een grote praktijk als PrengerHoekman is intercollegiale samenwerking een 

vanzelfsprekendheid. Collega’s raadplegen elkaar vanwege hun specifieke deskundigheid en dragen 

patiënten zo nodig over aan een collega die die specifieke patiënt meer te bieden heeft. 

Ook met andere praktijken wordt samengewerkt. Heeft PrengerHoekman een bepaalde 

deskundigheid niet in huis, dan wordt de patiënt doorverwezen naar een praktijk waar die 

deskundigheid wel aanwezig is. Te denken valt hierbij aan handtherapie en psychosomatische 

fysiotherapie. 

Buiten de fysiotherapie wordt samengewerkt met andere disciplines en organisaties zoals vermeld 

bij 1.5.1.  

 

3.1.3.  Scholing 

 

Van alle medewerkers binnen de praktijk wordt verwacht dat ze hun deskundigheid op peil houden. 

De praktijk ondersteunt dit in hoge mate en biedt de medewerkers alle mogelijkheden om het 

gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bereiken of behouden. De praktijk stelt hiervoor financiële 

middelen beschikbaar. De bij- en nascholing moet passen bij de betreffende fysiotherapeut en bij 

het opleidingsbeleid van de organisatie. 

Alle therapeuten van de praktijk volgen tweejaarlijks een reanimatie en AED cursus. In totaal 

hebben 11 medewerkers (zowel fysiotherapeuten als secretaresses) van de praktijk scholing tot 

bedrijfshulpverlening (BHV ) gevolgd. 
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3.1.4.  Facilitaire zaken 

 

De praktijk heeft een onderhoudscontract voor alle trainings- en behandelapparatuur die in de 

praktijk gebruikt wordt. 

De fysiotherapeuten dragen uniforme bedrijfskleding, die schoon is en 1x per jaar vernieuwd wordt. 

De schoonmaak van behandelkamers en andere ruimtes hebben hoge prioriteit.  

 

3.1.5.  Administratie 

 

PrengerHoekman heeft op 2 locaties een receptiefunctie.  

Voor declaratie aan de zorgverzekeraars wordt gebruik gemaakt van “Fysiomanager”, voor 

particuliere declaraties wordt gewerkt met “Infomedics”.  

De fysiotherapeuten houden voor elke patiënt een patiëntendossier bij. Het is de visie van de 

organisatie dat deze dossiers op plusniveau en overdraagbaar moeten zijn. 

Alle verwijzingen en overige relevante informatie over de patiënt die op papier binnenkomt, wordt 

ingescand en aan het patiëntendossier gehangen. De dossiers worden 15 jaar bewaard (volgens 

huidige voorschriften). Dossiers die ouder zijn dan 15 jaar worden vernietigd. Door brand in de 

archiefopslag (firma Virol), is in de zomer van 2016 het grootste deel van ons papieren archief 

verloren gegaan. Op dit moment wordt de administratie zo veel mogelijk gedigitaliseerd. De 

financiële administratie, planning van patiënten, contacten met zorgverzekeraars gebeurt door twee 

secretaresses die van 8.00-17.00 uur aanwezig zijn.  

 

3.1.6.  Bedrijfsorganisatie 

 

De bedrijfsorganisatie van PrengerHoekman is in handen van het managementteam. Het 

managementteam heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de praktijk gebeurt, 

zowel op patiënten- als facilitair en financieel gebied. Het managementteam bestaat uit 5 personen: 

4 maten en de manager bedrijfsvoering. In 2016 zijn ieders taken en verantwoordelijkheden binnen 

het management vastgelegd. 

Om de bedrijfsorganisatie van de praktijk goed op orde te krijgen via een controleerbaar, duidelijk, 

overzichtelijk en reproductief systeem heeft de praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem 

gebaseerd op ISO/HKZ voor extramurale fysiotherapie. 

 

3.1.7.  Bieden van stage mogelijkheden 

 

PrengerHoekman voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit (kennis, vaardigheid, attitude) 

van de fysiotherapeuten van morgen. Daarom acht zij het een verplichting om medewerking te 

verlenen aan de opleidingsinstanties t.b.v. het verlenen van kwalitatief goede stageplaatsen. Er 

worden stageplaatsen aangeboden aan  

 De opleiding fysiotherapie 

 De SOMT (manuele therapie) 

 MBO sport en bewegen 

 Opleiding secretariaat van de Campus in Winschoten 
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3.1.8.  Patiëntenzorg 

 

De zorg aan patiënten zowel voor wat betreft Care en Cure ligt bij de fysiotherapeuten. Zij zijn te 

allen tijde verantwoordelijk voor de individuele zorg, zowel voor het zorgproces als voor het 

zorgproduct. Tot het zorgproces behoort ook de verslaglegging, het methodisch handelen en de 

bejegening. Het managementteam heeft altijd de eindverantwoordelijkheid over het handelen van 

de medewerkers. De kwaliteit van handelen wordt geborgd d.m.v.: 

 Patiëntenbesprekingen 

 Nakijken van de dossiers op verslaglegging, verslaggeving en methodisch  handelen 

 Patiënt tevredenheidsonderzoeken  

 Functioneringsgesprekken 
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3.2. Evaluatie 2019 en jaar kwaliteitsdoelstellingen 2020: 

 

3.2.1 Algemeen: 

 

Kwalitatief hoogwaardig gespecialiseerde zorg: 

 PrengerHoekman staat bekend als gespecialiseerde praktijk op gebied van o.a. schouderklachten, 

hoofdpijn, echografie, COPD, bekkenklachten, Parkinson, Claudicatio en zuigelingen.  

- 25% van de verwezen patiënten komt specifiek voor deze aandachtsgebieden. 

 

De menselijke maat, genoemd in de visie, komt tot uiting in een tevredenheidcijfer van de patiënten 

van minimaal 8,5 en de NPS gegeven door medewerkers in het tevredenheidsonderzoek stijgt van 45 

in 2017 naar 47 in 2020. 

 

De omvang en inrichting van onze maatschap: 

Na het vertrek van een aantal maten, ontstaat de vraag hoe willen we verder gaan. Met het huidig 

aantal maten of breiden we het aantal maten weer uit, tot hoeveel en hoe ziet het proces tot 

uitbreiding er dan uit. Hoe zien we de bestuurlijke toekomst van onze maatschap? En hoe willen we 

de aandeelgerechtigheid in de maatschap verder gaan regelen? 

- in 2020 wordt duidelijk hoe de omvang en inrichting van de maatschap er uit gaat zien. 

 

Privacy en voldoen aan Wet en Regelgeving 

Door een onderzoek in onze praktijk van een student Rechten aan de Hanzehogeschool hebben we 

eind 2019 (nieuwe) inzichten verkregen ten aanzien van de omgang en praktische werking met 

privacygevoelige gegevens.  

- In het komend jaar zullen wij deze inzichten met nieuwe interne werkbare protocollen vertalen naar 

de praktijk.  

 

Arbeidsvoorwaarden Personeel 

Vooruitlopend op de mogelijke komst van een nieuwe CAO-Fysiotherapie, gaan we de in jaren 

opgebouwde lappendeken aan interne regelingen en arbeidsvoorwaarden herzien en proberen beter 

te laten aansluiten op de wederzijdse behoeften en mogelijkheden binnen onze praktijk. We 

verwachten daarmee het personeel langer en beter aan onze praktijk te kunnen binden en daardoor 

steeds dreigend verloop terug te dringen. 

In 2020 wordt het personeelshandboek herschreven. 

 

Uitstraling: 

De uitstraling van onze locaties staat ook in 2020 op de agenda. Vooral de onzichtbaarheid van onze 

locatie aan de Blijhamsterweg is al jaren een doorn in het oog. Na de aanpassing van de receptie- en 

de administratie-ruimte zullen nu de aangrenzende ramen aan de entree-zijde voorzien worden van 

deels-transparante folie met vermelding van ons (grote) logo. In Onstwedde zal het interieur onder 

handen worden genomen, aangezien die zeker niet meer van deze tijd is. In het project Schoolstraat 

30 buigt een viertal maten zich over een gedeeltelijke renovatie en verduurzaming van ons pand in 

Vlagtwedde. Ook de binnenkant zal daarbij de aandacht krijgen. 

- Eind 2020/begin 2021 zullen de locaties er dan ook weer een stuk frisser en eigentijdser bijstaan. 
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Nieuwe kleding: 

De kledinglijn van onze praktijk gaat alweer een aantal jaren mee en verschilt nauwelijks van die van 

Oosterlengte.  

- Reden om te onderzoeken of we komend jaar met een nieuwe look en/of kleur weer wat meer 

onderscheidend en eigentijdser voor de dag kunnen komen. 

 

Financiën 

De stappen, die we afgelopen jaren hebben gemaakt ten aanzien van de vervanging van ons 

boekhoud systeem en de aandacht die we hebben geschonken aan de ontwikkeling van de 

medewerksters op de administratie, beginnen hun vruchten af te werpen. 

De financiële rapportages (en daarmee de prognoses) worden steeds betrouwbaarder en de 

debiteuren krijgen steeds vlotter na hun behandeling een (correcte) factuur. Dit alles draagt bij tot 

beter inzicht en het sneller kunnen acteren op ontwikkelingen binnen de praktijk. Deze trend willen 

we in 2020 verder stimuleren tot een ideaal-situatie is bereikt. 

- We willen maandelijks correcte financiële overzichten tot onze beschikking hebben. 

 

De financiële positie van de organisatie laat in 2020 al een stabieler positief resultaat zien. Dat 

verbeterd resultaat wordt bereikt door: 

- verlaging van algemene praktijkkosten van 35,8  naar maximaal 35%  

- hogere omzet uit commerciële activiteiten; (+2%) 

- effectievere inzet van de fysiotherapeuten: kostprijs van de omzet van 38,5 naar maximaal 36% 

 

3.2.2 Eerste lijn 

 

Omzet/zittingen: 

2019 laat weer een lichte stijging van omzet (1,7%) en zittingen (0,6%) zien. Het doel stabilisatie tov 

2018 is daarmee ruim behaald. Grootste stijgers dit jaar zijn Winschoten Blijhamsterweg, 

Bellingwolde en Vlagtwedde buiten. Winschoten buiten laat de grootste daling zien. Blijkbaar 

fluctueert de buitendienst per jaar en per gebied en is dit niet goed te beïnvloeden. Per 1-7-2019 zijn 

we gestopt in Fontana. Per juli 2018 op de Poli en van Goghlaan. Dit verklaart deels de stijging van 

het aantal zittingen aan de Blijhamsterweg. Wanneer het totaal van Fontana en de locaties in 

Winschoten vergeleken wordt met het totaal aantal in 2018, is er een lichte daling van het aantal 

zittingen van 1,2% in Winschoten. Niet alle (hydro)therapie kan in Winschoten worden geboden. De 

Reuma patiënten uit Fontana hebben we geadviseerd een andere behandellocatie te zoeken. De 

afname in het aantal behandelingen wordt gecompenseerd door een grotere afname in kosten. Het 

lijkt dus een goed besluit te zijn geweest om de locatie Fontana te sluiten. 

 Het niet tekenen van een drietal contracten met verzekeraars heeft de resultaten niet significant 

beïnvloed. Het aantal behandelde patiënten dat verzekerd is bij de niet gecontracteerde 

verzekeraars is tov 2018 gelijk gebleven. 

 

In 2020 verwachten we geen grote veranderingen. Ook dit jaar hebben we weer drie contracten niet 

getekend: Z&Z, ENO/VRZ en ASR. De tarieven stijgen licht, er lijken geen grote verschillen in 

vergoedingen fysiotherapie.  

We gaan door met het leveren van specialistische fysiotherapeutische zorg. Wel moet het vertrek 
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van drie ervaren en gespecialiseerde maten worden opgevangen, dit levert vaak tijdelijk een daling 

van het aantal zittingen op en tevens zal nieuw personeel moeten worden opgeleid en ingewerkt. 

Hier hebben we in 2019 al een start mee gemaakt. 

 

Aandacht 2020: 

- door de drukte op de locatie Blijhamsterweg Winschoten is de planning van behandelkamers en 

oefenzalen steeds belangrijker. De avonden en zaterdag morgen zullen ook gebruikt moeten worden. 

Wellicht kunnen we een extra kamer huren van de Verhuurder Oosterlengte. 

 

Doel 2020:  

stabilisatie zittingen en stijging omzet met minimaal 1.5% 

 

Effectieve inzet fysiotherapeuten:  

Resultaat 2019:  

Doordat we te ruim in ons jasje zaten omdat we wilden voor sorteren op het vertrek van drie ervaren 

en gespecialiseerde maten, is het percentage fysiotherapeuten dat de productienorm haalt, gedaald 

tov 2018. Ook is er in de zomervakantie ruimer gepland en aangevraagd, waardoor fysiotherapeuten 

die de vakantie waarneming deden, hun agenda niet vol hadden. In 2019 haalde 71% van de 

fysiotherapeuten op uurbasis de productienorm (in 2018 90%). Het doel (stabilisatie) is nog niet 

gehaald. Vanaf de zomer zijn we wekelijks bij gaan houden hoeveel vrije plekken er per locatie zijn, 

om zo indien nodig de planning bij te kunnen sturen.  

Aandacht 2020: 

- vakantieplanning meer met eigen personeel 

- gestructureerd bijhouden van het totaal aantal vrije plekken in de agenda’s en op de verschillende 

locaties 

- stimuleren werken op variabel salaris (vraagt minderaansturing en controle) en flexibiliteit in de 

planning.  

- meer structuur in de organisatie van de buitendienst: fysiotherapeuten krijgen een vast gebied en 

minder versnippering. 

Doel 2020: de productie van de uurloon medewerkers is bij 90%  1.9. Afname van het aantal 

fysiotherapeuten op uurbasis (meer naar variabel loon) met minimaal 3. 

 

Tevredenheid/contacten verwijzers: 

Resultaten 2019:  

Weinig artsen en verwijzers zijn bezocht ( 13 tov 17 in 2018), fysiotherapeuten lijken het moeilijk te 

vinden contact te zoeken en of te krijgen. Het doel is niet gehaald. De verwijzers die bezocht zijn, zijn 

wel tevreden. Van verwijzingen via ZorgDomein wordt veel gebruik gemaakt. Ook specifieke 

verwijzingen (claudicatio, hoofdpijn, bekkenfysiotherapie) worden vaker gebruikt. 

Aandacht 2020: 

Groepje geschikte netwerkers maken en daarmee de externe contacten onderhouden. 

Specialisaties op ZorgDomein actueel houden 
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Doel 2020: 

Contacten en samenwerking met artsen uitbreiden: minimaal 2 nieuwe samenwerkingsverbanden 

(bijvoorbeeld extended scope, gezamenlijke poli’s, schouders, hoofdpijn, VKB) 

 

Tevredenheid patiënten: 

Tevreden patiënten zijn onze beste reclame.  

In 2019 was de tevredenheid van onze patiënten goed. De verbetertips vanuit de enquêtes werden 

ieder half jaar in het MT besproken en indien nodig in acties omgezet. Ook werden ze gedeeld met 

het personeel.  

Resultaten 2019: 

Uitzetpercentage in 2019 was 78%. Er zijn gemiddeld 37 enquêtes per fysiotherapeut ingevuld. De 

gestelde doelen zijn dus gehaald. Het algemene cijfer is een 8.83 (BM idem). NPS 66.8 = BM 

Aandacht 2020: 

Blijven streven naar de 9+ ervaring door patiënten positief te verrassen. 

Doel 2020:  

Uitzet percentage minimaal 70%. Gemiddeld 25 enquêtes per FTE. Algemeen cijfer minimaal gelijk 

aan 2019 

 

Samenwerking: 

Samenwerking met collega fysiotherapie praktijken en met andere disciplines in de zorg wordt steeds 

belangrijker. Ook in 2019 is PrengerHoekman actief geweest in verschillende 

samenwerkingsverbanden. De Fysio Ketenzorg Noord coöperatie lijkt resultaten op te gaan leveren in 

de zin van gezamenlijk inkopen van opleidingen en contact met vooral Menzis. Grote spelers 

(verzekeraars, gemeenten en ziekenhuizen) doen liever zaken met een groep fysiotherapeuten dan 

met eenlingen. We werken samen oa met diëtisten, podologen, Buurtzorg, huis van de sport. Onze 

gespecialiseerde fysiotherapeuten zitten in diverse vakinhoudelijke netwerken (5).De doelen van 

externe samenwerkingsverbanden zijn in 2019 vastgelegd in een contract. Deze doelen moeten 

jaarlijks geevalueerd worden waardoor op dat moment ook nut en noodzaak van voortzetting wordt 

beoordeeld. Intern is de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeuten en kindermanueel 

therapeuten vastgelegd in een protocol.  

Aandacht 2020: 

- evaluatie van de doelen van de samenwerkingsverbanden 

- afweging maken tav samenwerking met haptonoom 

Doel 2020: 

Voortzetten samenwerkingsverbanden die een positief effect hebben op PrengerHoekman. Ook hier 

waken voor versnippering. 

 

Behandelindex: 

Zorgverzekeraars hanteren nu eenzelfde behandelindex. In 2019 zaten we op 99, dus keurig. Als 

bedrijf willen we zinnige en zuinige zorg leveren, maar niet ten koste van de kwaliteit. 

Bewustwording ten aanzien van het behandelgemiddelde is ok, maar er expliciet op sturen ten koste 

van de kwaliteit doen we niet.  

In 2019 hebben we een begin gemaakt met het vaststellen van minimale datasets per procedure en 

TAGS verplicht gesteld. Op deze manier moet het aan het eind van het jaar mogelijk zijn om de 
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verschillen per therapeut en procedure in kaart te brengen. Een volgende stap is gesprekken hier 

over voeren met de betreffende fysiotherapeuten. 

Het behandelgemiddelde is in de kwartaalrapportage gecommuniceerd met de fysiotherapeuten. 

Fysiotherapeuten die afwijken wordt gevraagd om een onderbouwing. Hier zijn tot nu toe altijd 

goede redenen voor aan te geven. 

Aandacht 2020: 

- vaste momenten inbouwen waarop de data worden bekeken en besproken (2x per jaar) 

- start met bespreken uitkomsten met fysiotherapeuten 

Doel 2020: Meer inzicht in behandelgemiddelden per procedure en per fysiotherapeut. Daarnaast 

meer inzicht in de effecten van de behandelingen aan de hand van de minimale dataset.  

 

Kwaliteit: 

Kwaliteit blijft voor PrengerHoekman een basisvoorwaarde. 

In 2019 is de effectiviteit scan weer met glans gehaald. Ook de interne HKZ is goed doorlopen. 

Physitrack wordt door steeds meer therapeuten gebruikt om het oefenschema met patiënten te 

communiceren. Er is een schrap procedure geweest: de verslaglegging is zover mogelijk en wenselijk 

geminimaliseerd.  

Inhoudelijk zijn diverse procedures aangepast aan de nieuwe richtlijnen (oa Lymfe en COPD). De MTT 

procedure kent nu ook een Minimale Dataset en er is een bijeenkomst geweest om het eenduidig en 

kwalitatief werken te bevorderen. 

Aandacht 2020: 

- doordat de HCA audits weg vallen en de plus eisen blijven, is het zaak intern de controles op 

naleving van de kwaliteit afspraken effectief te houden. Het is zaak dat collega’s elkaar reële 

feedback leren geven om zo de kwaliteit binnen de praktijk te borgen. 

- de MTT krijgt inhoudelijke vervolg bijeenkomsten en de geactualiseerde procedure wordt 

geïmplementeerd. De MTT lijkt qua behandelgemiddelde en tevredenheid toch een onderdeel van 

de praktijk dat om kwalitatieve aandacht vraagt. 

Doel 2020: 

Behoud van de plus status en overdraagbare dossiers die aan de kwaliteit afspraken mbt 

verslaglegging voldoen. De interne audits moeten consequent en op goed niveau worden uitgevoerd. 

Kwaliteit rapporten bij minimaal 75% goed (bonus) 

 

Specialisaties: 

Patiënten en verwijzers zoeken in toenemende mate naar gespecialiseerde therapeuten. Als grote 

praktijk hebben wij de mogelijkheid meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten “in huis” te 

hebben, zodat vrijwel iedere patiënt bij ons in goede handen is.  

In 2019 hebben we onze specialisaties weer uitgebreid. Deze keer met Hydrokids, kinderbekken 

fysiotherapie en de “scheve hoofdjes tandem”. De grote specialisaties zijn in ZorgDomein gezet. 

Aandacht 2020: 

- evalueren kosten en baten (in ruime zin) van de verschillende specialisaties 

- de specialisatie oncologie verder uitbreiden 

- middels een interne carrousel de kennis over specialisaties delen 

- zorgen voor uitbreiding van het Parkinson team  
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Doel 2020: 

- inzicht in het aantal verwijzingen per specialisatie.  

- Zorgen voor continueren van de specialisaties bij wegvallen personeel (zie bijlage opleidingsplan) 

 

Ouderen: 

Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, zeker in onze vergrijzende regio. Het percentage patiënten 

van 60 jaar en ouder was ook in 2019 40% ( gelijk aan het % in 2017 en 2018). De patiënten die wij in 

de Blankenborg behandelen zijn hierbij niet inbegrepen. Het doel: stabilisatie van dit percentage is 

gehaald. Er is een valpreventiecursus geweest. De deelname hieraan was minimaal (max 6 

deelnemers). Voor de cursus voor mantelzorgers schreef niemand zich in. Wel wordt er nog een 

informatieve cursus voor studenten van het Noorderpoort college gegeven op verzoek van de 

gemeente Oldambt. De vraag is hoe we ouderen en hun omgeving het beste kunnen bereiken. 

Aandacht 2020: 

- Brainstormen hoe we de doelgroep ouderen (en hun omgeving) beter kunnen bereiken. 

Doel 2020:  

- minimaal stabilisatie van het aantal patiënten van 60+ 

- Samenwerking met Buurtzorg continueren en evalueren 

- Profileren Geriatrie fysio, CNA, Parkinson richting verwijzers en samenwerkingsverbanden 

 

Levensloop: 

We willen alle leeftijd categorieën optimale zorg bieden. In 2020 willen we inzicht krijgen in de 

opbouw van de categorieën 0-18, 18-40, 40-60, 60+ en de behoefte aan specifieke zorg per groep.  

 

Revalidatie: 

In 2019 is de kwaliteit van de MTT onder de loep genomen. Er is een start gemaakt met eenduidig 

werken door introductie van de Reha boom en een vakinhoudelijke avond over trainen bij COPD. 

Deze inhoudelijke avonden zullen ook in 2020 worden voortgezet. Het protocol, zoveel mogelijk 

gebaseerd op evidence, is vrijwel klaar en zal begin 2020 worden geïmplementeerd. Het aantal 

behandelingen MTT is zowel in Vlagtwedde als Winschoten gestegen met resp. 4.8 en 3%. Het aantal 

unieke patiënten is gestegen met 8%. Er wordt dus niet langer behandeld. Ook is in 2019 de 

samenwerking met een orthopeed van het OZG op gebied van Voorste Kruisband letsels opgezet 

door 1 van onze collega’s. Hierdoor is het aantal patiënten met VKB problemen significant 

toegenomen. De neuro revalidatie van een vertrekkende maat wordt overgenomen door 3 jongere 

collega’s. Het organiseren en op de kaart zetten zal in 2020 ook weer aandacht vragen. 

Doelen  2020:  

- invoeren van het nieuwe MTT protocol waarin evidentie en best practice worden verwerkt, interne 

scholing, individuele aandacht borgen, aandacht voor o.a. artrose, oncologie, COPD en claudicatio. 

- De neuro revalidatie effectiever organiseren en continuïteit van de zorg borgen – aantal 

neurologische pt-en is in 2020 minimaal gelijk aan 2019. 
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Meten = Weten: 

Het objectiveren en zichtbaar maken van resultaten, gebruikmaken van digitale technologie is anno 

2019 belangrijk. In 2019 zijn algometers, Micro-vets (hand held dynamo meters) en EMG apparatuur 

voor de bekkenfysio’s aangeschaft. Er waren interne scholingen waar het gebruik van de 

meetinstrumenten werd uitgelegd.  

Ook waren er weer twee wetenschappelijke stagiaires die onderzoek deden op gebied van hoofdpijn 

en artrose van de knie. De Body Fit Scan is nu ook geïntroduceerd bij de medewerkers van de 

sportschool in Vlagtwedde. Hij kan dus sneller en vaker worden afgenomen. Ook de eerder 

genoemde minimale dataset draagt bij aan het meetbaar maken van resultaten. Er is dus wederom 

veel geïnvesteerd in het objectiveren van de resultaten 

Doelen 2020:  

- Meer gebruik maken van de algometer en myofeedback in de praktijk – implementeren in 

procedures 
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3.2.3 Commercieel 

 

Commercieel 

“Een stabiel jaar”, dat zou “één” conclusie kunnen zijn als we terugkijken op 2019 wat betreft de 

commerciële tak van PrengerHoekman. Trots mogen we zijn op het feit dat ondanks 

gezondheidsproblemen en lange afwezigheid van de manager commercieel “de tent gewoon 

doordraait”. Dat taken worden overgenomen, dat mensen een stapje harder lopen, initiatief nemen 

en met ideeën komen. De basis lijkt solide en stabiel waardoor het “tijdelijk” verlies van één schakel 

prima wordt opgevangen.  

Desondanks hebben een aantal plannen vertraging opgelopen in de uitvoering, we gaan er vanuit dat 

we die in 2020 alsnog kunnen realiseren.  

 

Omzet: 

2019 is een redelijk stabiel jaar te worden qua omzet en ledenaantal van de fysiofitness. Fysiofitness 

is nog steeds veruit de belangrijkste tak binnen onze commerciële poot, het levert ongeveer 90% van 

de totale omzet en laat een zeer geleidelijke groei zien van ongeveer 3% op zowel onze locaties in 

Winschoten als Oude Pekela. Het is opvallend dat ons ledenbestand naast een lichte groei ook weinig 

verloop kent, leden blijken trouw te blijven aan de trainers en onze visie. 

Bedrijfsfysiotherapie en omzetproducten lijken fors minder op te brengen in 2019, mogelijk heeft het 

opstarten van BAM 6 in november hier nog enigszins invloed op maar het lijkt inmiddels overduidelijk 

dat onze corebusiness fysiofitness is. 

Resultaat: 

2019 lijkt niet de verwachte omzetgroei van 5% te brengen, maar is gestabiliseerd. De 

bezettingsgraad van onze groepslessen wordt nu 2 x per jaar gemonitord en laat in het algemeen een 

goede bezetting zien. Daar waar nodig wordt nu ingegrepen, gedurende de vakanties wordt het 

rooster aangepast. 

Ook het ledental op onze locatie Oude Pekela neemt zeer geleidelijk toe, mede omdat we daar een 

aantal dagdelen een “vast gezicht” daar hebben rondlopen. Er gelden daar echter wel beperkingen in 

capaciteit en beschikbare tijd. 

De plustest wordt inmiddels frequent afgenomen en gedurende 2019 zijn er verschillende acties 

geweest deze te promoten. Op onze locatie Vlagtwedde wordt de test nu ook door de Sportschool 

BV aangeboden. 

Er hangt op alle locaties een poster met de artikelen die we te koop aanbieden.  

 

De beweegtuin in Vlagtwedde is nog niet gerealiseerd mede door aanloopproblemen bij het optuigen 

van een beheersorganisatie. Deze problemen lijken inmiddels opgelost zodat realisatie in 2020 valt te 

verwachten.  

In de interne nieuwsbrief heeft een artikel gestaan over de mogelijkheid collegiaal te verwijzen voor 

bv een werkplek onderzoek. 

In 2019 zijn er geen opleidingen gevolgd, een geplande opleiding is doorgeschoven naar 2020. 

Aandacht: 

Opleidingen medewerkers en de personele bezetting. We blijven kwetsbaar in onze bezetting bij 

ziekte en vakanties. Ook is er versnippering in het rooster van sommige medewerkers door het 

werken op verschillende locaties dezelfde dag. 
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Doel 2020: 

2-3 % omzetstijging van de fysiofitness en omzet behoud van onze andere commerciële activiteiten ( 

bedrijfsfysiotherapie en verkoop artikelen). 

De beweegtuin in Vlagtwedde wordt gerealiseerd. 

Uitbreiden trainingstijden locatie Oude Pekela. 

 

Ledenadministratie: 

Resultaat: 

Het implementeren van LogiFit in 2019 heeft gedurende lange tijd stil gelegen. Inmiddels is dit weer 

opgepakt en we gaan er vanuit dat er begin 2020 een pilot draait bij de Pilatesgroepen en dat 

gedurende 2020 het systeem operationeel wordt in Winschoten. Na een positieve evaluatie worden 

de locaties Oude Pekela en Vlagtwedde geïntegreerd. 

Aandacht:  

Duidelijke informatie verstrekken aan leden en personeel betreffende de invoering van LogiFit. 

Doel voor 2020: 

In Winschoten is het systeem van LogiFit operationeel en er wordt besloten en zo mogelijk gestart 

wat betreft de locaties Vlagtwedde en Oude Pekela. 

Elk kwartaal wordt er in de cijfers weergegeven wat het ledental is op de locaties waar LogiFit in 

gebruik is die tevens gebruikt kunnen worden voor analyse. 

 

Rendabele inzet en scholing instructeurs: 

Resultaat: 

In 2019 is er kritisch gekeken naar de inzet van onze instructeurs, ook wordt er zoveel mogelijk 

rekening gehouden met hun persoonlijke wensen. Het blijft lastig door al onze locaties en de variatie 

in openingstijden een rooster te maken dat voor beide partijen acceptabel is. De groepslessen 

worden halfjaarlijks gemonitord qua bezetting en zo nodig wordt hierop geanticipeerd. 

De pilateslessen worden inmiddels aangeboden op zowel een beginners- als gevorderden niveau. 

Het lijkt erop dat in 2020 de GLI ( Gecombineerde Leefstijl Interventie ) zijn intrede gaat doen, een 

eerste lijns activiteit waar echter ook een commerciële component aanhangt. Om hierop te 

anticiperen is nadere kennis van een aantal fitnesstrainers betreffende voeding een voorwaarde. 

Doel voor 2020: 

- Verder integreren van inzet medewerkers PrengerHoekman Fysiofitness en Sport- en 

Trainingscentrum in beide organisaties waardoor er voor de medewerkers een arbeidsduur ontstaat 

die voldoet aan hun wens.  

- Er wordt iemand opgeleid die naast trainingsadvies ook advies betreffende voeding kan geven aan 

onze leden.  

- Er wordt tevens een leefstijladviseur opgeleid die de eerste lijn kan ondersteunen bij de GLI. 

 

Samenwerking: 

In 2019 hebben we een aantal keer de samenwerking gezocht met externe partijen. Zo hebben we 

met Schutrups Exloo en mw. J Telkamp (pedicure) twee keer een druk bezochte “voetenochtend” 

georganiseerd. Daarnaast hebben we met diezelfde Schutrups een stand bemand tijdens de Run in 

Winschoten.  
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Wandelen en lopen lijken activiteiten die zich uitstekend lenen voor het zichtbaar maken van onze 

organisatie en diensten. Zo waren we o.a. nauw betrokken bij de organisatie van het Wandel- en fit-

event in Smeerling en de diabetes challenge die door de praktijk van dr. Postma werd georganiseerd.  

Onze stagiaires in Winschoten hebben kort voor de zomer een helaas minder goed bezochte open 

dag fysiofitness verzorgd. 

In het kader van “prettig” samenwerken,  zowel commercieel als in de eerste lijn wordt er dit jaar 

een kerstlekkernij rondgebracht door betrokkenen, voorzien van een kaartje met een persoonlijke 

noot. 

Doel voor 2020: 

Continueren succesvolle samenwerkingsactiviteiten zoals de voetenochtend, de Run en de 

wandelevenementen. We staan open voor nieuwe activiteiten die een duidelijke link hebben met 

onze visie. 

 

Tevredenheid klanten:  

De enquête betreffende klanttevredenheid groepslessen is inmiddels in concept klaar en wordt 

binnen enkele weken verspreid over de deelnemers.  

Doel voor 2020: 

Interpretatie enquête groepslessen en oppakken eventuele verbeterpunten. Uitbreiden 

klanttevredenheid onderzoek naar fysiofitness. 
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DEEL 3:  METEN, VERZAMELEN VAN GEGEVENS JAARVERSLAG 

 

 

Hoofdstuk 5: Kritische processen (Management Review): 

 

 

5.1. Inleiding: 

 

De praktijk heeft kritische processen vastgesteld voor het kwaliteitsmanagementsysteem en evalueert 

deze intern. Kritische processen zijn die processen die een zeer groot effect hebben op de continuïteit 

van de praktijk.  

Voortdurend worden er gegevens verzameld en metingen verricht. Deze gegevens zijn geregistreerd en 

worden afgehandeld c.q. opgevolgd, volgens de in het kwaliteitshandboek beschreven procedures.  

De kritische processen die de praktijk heeft vastgesteld zijn: 

▪ (Indirecte) Klachten van patiënten (5.2.1) 

▪ Incidenten (5.2.2) 

▪ Kwantitatieve patiëntengegevens (5.2.3)  

▪ Interne evaluatie kwaliteitssysteem (5.2.4) 

▪ Tevredenheid van patiënten (5.2.5) 

▪ Professioneel handelen medewerkers (5.2.6) 

▪ Risicovolle primaire en ondersteunende processen (5.2.7) 

▪ Beoordelingssysteem algemeen (5.2.8) 

 

5.2 Metingen en uitkomsten kritische processen: 

De praktijk heeft zichzelf normen (=doelen) gesteld om de processen te kunnen meten, te kunnen 

evalueren en eventueel te kunnen verbeteren. 

In de tabellen die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, worden gegevens geregistreerd en uitkomsten van 

steekproeven (o.a. patiëntenkaarten) en enquêtes verzameld.  

 

 

5.2.1 Overzicht (indirecte) klachten van patiënten: 

 

Analyse van de (indirecte) klachten over 2019: 

Via de enquête van Qualiview kwamen vooral de 6 onderwerpen genoemd in bovenstaande tabel naar 

voren. 

Er waren dit jaar 16 klachten over de telefonische bereikbaarheid. Er is sinds vorig jaar een derde lijn op 

drukke dagdelen waardoor de bereikbaarheid is toegenomen. De eerste helft van 2019 was één van de 

secretaresses langdurig afwezig, waardoor de derde lijn slechts minimaal gehandhaafd kon worden. De 

tweede heft van 2019 was er weer een volledige bezetting aan de telefoon. Dit lijkt ook te zien in de 

afname van de klachten de tweede helft van 2019. De telefonische bereikbaarheid blijft gemonitord. 

Online plannen is nu ook bij de meeste therapeuten mogelijk. Daarnaast wordt er in toenemende mate 

per mail gecommuniceerd tussen therapeuten en patiënten. 

In 2020 willen we minder dan 10 klachten over de telefonische bereikbaarheid ontvangen. 
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Meer maatwerk bij oefeningen: een viertal patiënten had een verbetertip ten aanzien van het 

oefenschema. Op zich is dit aantal niet groot, maar omdat we in de MTT een kwaliteit slag willen maken 

en al meer dan een jaar Physitrack hebben, hebben we hier toch een actie op gezet. 

Er is een enquête gehouden over het gebruik van Physitrack, er is extra aandacht besteed aan 

therapeuten die het nog onvoldoende gebruiken en er zijn aanvullend nieuwe oefeningen opgenomen. 

Daarnaast zijn de therapeuten die de Medische Training verzorgen, vakinhoudelijk bij elkaar geweest om 

oefeningen (deze keer bij COPD patiënten) te bespreken. De tweede helft van 2019 hebben we geen 

klachten meer gekregen. De acties lijken dus effect te hebben gehad. 

 

Als derde verbeterpunt werd op tijd beginnen genoemd. We hebben dit als aandachtspunt in de 

nieuwsflits gezet.  

 

Het parkeren aan de Blijhamsterweg is al twee jaren een probleem. We zijn op dit punt afhankelijk van 

de verhuurder Oosterlengte. Uiteindelijk is ons probleem serieus genomen en is het aantal 

parkeerplaatsen uitgebreid, zijn er bordjes geplaatst bij de bezoekers parkeerplaatsen en zijn er ook 

meer invalidenparkeerplaatsen gekomen. Het is niet zo dat de parkeerproblemen helemaal uit de wereld 

zijn. Bij slecht weer en wanneer er groepen COPD-ers, hart en Parkinson patiënten trainen, zijn er nog 

steeds te weinig plekken, maar het aantal klachten is significant afgenomen. We blijven dit onderwerp 

ter sprake brengen bij de verhuurder. 

Doel voor 2020: maximaal 5 klachten over parkeerruimte aan de Blijhamsterweg. 

 

Gedurende 2019 waren er 6 klachten over de hoogte van de stoelen in onze wachtkamers. We zijn op 

zoek gegaan naar hogere stoelen die passen bij ons interieur. Begin 2020 zijn er een tweetal op proef 

geplaatst.  

In 2020 willen we in iedere wachtruimte minimaal 1 geschikte hoge stoel hebben staan voor patiënten 

die moeilijk op staan. 

 

Een terugkerende klacht is de schoonmaak van vooral de trainingszalen. Ondanks het feit dat de 

schoonmaak in Winschoten is geïntensiveerd en in Vlagtwedde een schoonmaakrooster is gemaakt 

samen met de sportschool, blijft dit een punt van aandacht. Het blijkt moeilijk om onder en tussen de 

apparaten goed schoon te maken. Het management heeft een nieuw schoonmaak protocol geschreven 

waarbij apparaten op gezette tijden verplaatst worden, er een duidelijke taakverdeling en controle is. 

Het doel voor 2020 is geen klachten meer over de schoonmaak van de trainingszalen 

 

Er zijn in 2019 geen formeel behandelde klachten geweest noch zijn er formele klachten door de 

klachtencommissie van het KNGF afgehandeld. 

 

De klachten komen vooral binnen vanuit Qualiview. Na bespreking in het management worden de 

klachten samen met de complimenten en acties van het management gedeeld met de medewerkers . 

Aan de afname van het aantal meldingen lijkt op te maken dat men de klachten op een positieve manier 

ter harte neemt 
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Doel:  

Geen formele klachten in 2020 

 

Beoordelingssysteem:  

Het per half jaar doornemen van de klachten, verbeterpunten en complimenten functioneert goed. Er is 

geen actie nodig 

 

5.2.2. Overzicht incidenten: 

 

Analyse van de incidenten over 2019: 

In 2019 is er twee keer een patiënt onwel geworden tijdens de training. De eerste keer bij de 

hartrevalidatie van onze collega’s van het Ommelander Ziekenhuis. De tweede keer tijdens de 

fysiofitness. 

Beide keren is 112 gebeld en is er adequaat gereageerd door het personeel (BHV-ers). Beide patiënten 

zijn na onderzoek in het ziekenhuis weer naar huis gegaan en met de schrik vrij gekomen. Een jonge 

collega die bij het eerste incident aanwezig was, is erna nog een keer extra opgevangen om over het 

gebeurde te kunnen praten. 

 

Doel:  geen formele incidenten in 2020 

 

Beoordelingssysteem: Er is geen verbeteractie nodig, er is goed gehandeld. 

 

Er zijn in 2019 geen formeel behandelde incidenten geweest noch zijn er formele incidenten door de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg afgehandeld. 

5.2.3. Overzicht kwantitatieve patiëntengegevens:  

 

Analyse van de kwantitatieve patiëntgegevens over 2019: 

 

De totale omzetten en de behandelindex zijn al besproken in 3.2.2 en 3.2.3. Wat opvalt, is dat de omzet 

in Pekela fors gestegen is. Dit is mede te danken aan het feit dat onze echografist en 

bekkenfysiotherapeute nu meer in Pekela werken. Daarnaast hebben we geprobeerd het team wat 

minder versnipperd te laten werken. Dit heeft een positief effect. 

De verbijzonderingen zijn allen in volume toegenomen. Er is een oedeem therapeute, 

bekkenfysiotherapeute en een kinderfysiotherapeut bijgekomen in 2019. Een manueel therapeut is met 

pensioen gegaan. De verwachting was dat we daardoor minder manuele therapie zouden gaan doen, 

maar dit is blijkbaar prima opgevangen door onze nieuwe manueel therapeute en de rest van het team.  

De verhouding verwijzingen tov DTF verschuift door de jaren heen steeds verder. In 2016 was dit nog 

50/50, nu komt 2/3 van de patiënten via DTF. De oorzaak hiervoor is dat het bekender is bij patiënten 

dat ze rechtstreeks bij ons terecht kunnen. 

Nieuw in deze tabel is het aantal trajecten binnen onze specialisaties. Omdat we de afgelopen jaren 

bezig zijn geweest met het vorm geven en traceerbaar maken van deze trajecten door middel van TAG’s 

en vaste DC’s, is er nog niet zo goed een vergelijking te maken met de voorgaande jaren.  

De afname van de schoudertrajecten bij specialisten is waarschijnlijk te verklaren doordat het jaar er 

voor ook andere therapeuten de TAG’s en DC’s gebruikten.  
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In 2020 willen we een triage invoeren: de secretaresses krijgen criteria waarmee ze kunnen bepalen 

welke schouderklacht bij een specialist hoort. De specialist bepaalt na de intake nogmaals of de patiënt 

inderdaad specialistisch behandeld moet worden. Wanneer dit systeem goed bevalt, gaan we het ook bij 

andere specialisaties inzetten. Het doel hiervan is dat er ruimte in de agenda’s van de specialisten komt 

om nieuwe patiënten te zien. Op dit moment zitten vooral de gespecialiseerde therapeuten erg vol. 

Daarnaast zal gekeken worden naar de kosten en baten van zowel verbijzonderingen als specialisten. We 

willen nagaan of we kunnen bepalen welke specialisaties veel bijdragen en van welke we afscheid 

moeten nemen. 

 

Kwaliteitsdoelstelling voor 2019 die uit deze analyse voortkomt, wordt opgenomen in Doelstelling en 

Activiteitenplan (hoofdstuk 4) volgende jaar: 

- In 2020 wordt gewerkt met het triage systeem voor schouderklachten  

- Het aantal gespecialiseerde trajecten is toegenomen tot 15% 

- Van de specialisaties en verbijzonderingen zijn de kosten en baten bekend 

 

Beoordeling systeem:  

Voor het kunnen analyseren van specialistische trajecten, is een consequente toepassing van TAG’s en 

diagnose codes essentieel. Dit wordt bij interne audits vanaf 2020 gecontroleerd. 
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5.2.4. Overzicht interne evaluatie kwaliteitssysteem: 

 

HKZ-Norm Item Voorbeeld Documentatie Uitvoerende Interne audit 

uitgevoerd door 

1. Organisatie 

en beleid 

Meerjaren kwaliteitsbeleid  Beleidsplan en jaarverslag   Management Kiwa 12-7-19 

 Doelen en acties  Doelstellingen- en activiteitenplan 

(bijlage 5.5.7) 

 M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Indicatoren Notulen MT en beleidsplan, jaarverslag   M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Interne audit en 

managementreview 

Auditplanning (bijlage 5.5.7) 

Auditprogramma 

(bijlage 5.5.7) 

Rapportage visitatie 

Rapportage intervisie 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

2. Leiderschap 

en 

medewerkers 

Leiderschap Beleidsplan en jaarverslag  

Notulen overleg verslagen functionering gesprekken 

 MT Kiwa 12-7-19 

 Taken, 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 

Arbeidsovereenkomsten Functiebeschrijving met competentie-

eisen Overzicht taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

 

 M. bedr voering Kiwa 12-7-19 

 Functioneringsgesprekken Verslagen functioneringsgesprekken (bijlage 6.1.2) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

 Kiwa 12-7-19 

3. Omgaan met 

risico’s 

Risicovolle processen van 

de praktijk 

Risicovolle primaire en ondersteunende processen en risico-

inventarisatie op organisatie- proces- en patiëntniveau.(bijlage 

2.6.1) 

Risicoanalyse informatiebeveiliging (bijlage 10.3.2) 

RI&E 

Inkoop goederen en ingekochte of uitbestede diensten (bijlage 

8.5.1) 

  

https://vdcweb7.spotonmedics.nl/documentatie/showpdf.asp?handboekId=66&documentId=29713&BP=0&pdfurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.pdf&docurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.docx
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Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

 Organisatie en 

procesniveau 

Risicovolle primaire en ondersteunende processen en risico-

inventarisatie op organisatie- proces- en patiëntniveau.(bijlage 

2.6.1) 

Risicoanalyse informatiebeveiliging (bijlage 10.3.2) 

RI&E 

Inkoop goederen en ingekochte of uitbestede diensten (bijlage 

8.5.1) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

 M bedr voering en M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Risico-inventarisaties op 

individueel patiëntniveau 

Risicovolle primaire en ondersteunende processen en risico-

inventarisatie op organisatie- proces- en patiëntniveau.(bijlage 

2.6.1) 

Dossier patiënt in EPD 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

MT 

 

 

 

 

M. 1e lijn 

Kiwa 12-7-19 

4. 

Werkomgeving, 

materiaal en 

middelen 

Werkomgeving Informatievoorziening als folders, Narrow casting, website 

Privacy verklaring (bijlage 10.1.8) 

Verwerkersregister (bijlage 10.1.9) 

Verwerkingsovereenkomsten (bijlage 10.1.10) 

Vergrendeling computers 

Schoonmaakprogramma en borging (bijlage 8.4.1) 

Risicoanalyse informatiebeveiliging (bijlage 10.3.2) 

RI&E 

M. bedr voering Kiwa 12-7-19 

 Onderhoud van materiaal 

en middelen 

Onderhoudscontracten (bijlage 8.1.2) 

Rapportages onderhoud 

MT (Herry) Kiwa 12-7-19 

5. Inkoop en 

uitbesteding 

Inkoop/uitbesteding Facturen 

Inkoop goederen en ingekochte of uitbestede diensten (bijlage 

8.5.1) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

 

M. bedr voering Kiwa 12-7-19 

https://vdcweb7.spotonmedics.nl/documentatie/showpdf.asp?handboekId=66&documentId=29713&BP=0&pdfurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.pdf&docurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.docx
https://vdcweb7.spotonmedics.nl/documentatie/showpdf.asp?handboekId=66&documentId=29713&BP=0&pdfurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.pdf&docurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.docx
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6. Professioneel 

handelen 

Werkwijzen RI&E 

Risicovolle primaire en ondersteunende processen en risico-

inventarisatie op organisatie- proces- en patiëntniveau.(bijlage 

2.6.1) 

Beschermende Middelen  

Richtlijnen en protocollen  

Man bedr voering Kiwa 12-7-19 

 Kwaliteit van professioneel 

handelen 

BIG-registratie 

Registratie KRF/ Keurmerk 

Opleidingsplan (bijlage 6.1.1) 

Diploma’s/Certificaten 

Dossiercontroles (bijlage 5.5.6) 

Vakinhoudelijke overleggen (notulen) 

Intervisie 

PREM  

MT Kiwa 12-7-19 

 Evaluatie van het 

professioneel handelen  

Verslagen functioneringsgesprekken (bijlage 6.1.2) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

Verslag visitatie 

Locatie managers Kiwa 12-7-19 

 Verbeteren op individuele 

patiënt niveau 

Dossiercontroles (bijlage 5.5.6) 

Vakinhoudelijke overleggen (notulen) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Samenwerking Samenwerkingsafspraken vastgelegd in handboek, notulen, 

overeenkomsten 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

M. eerste lijn Kiwa 12-7-19 

 Continuïteit zorgverlening Beleid bij afwezigheid in handboek M. bedr voering Kiwa 12-7-19 

 Interne en externe 

communicatie 

Planning overlegvormen (bijlage 5.10.1) 

Agenda overlegmomenten (bijlage 5.10.2) 

Notulen overlegmomenten (bijlage 5.10.2) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

MT Kiwa 12-7-19 

 Informatievoorziening Informatie wachtkamer, website, Narrow casting, folders 

Dossier patiënt in EPD 

M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

https://vdcweb7.spotonmedics.nl/documentatie/showpdf.asp?handboekId=66&documentId=29713&BP=0&pdfurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.pdf&docurl=/ONLINE_DOSSIER/UPL_182_29713BP_182_151673.docx
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7. Ervaringen 

van patiënten 

Patiëntervaringen PREM 

Registratie tips/tops (bijlage 3.3.3) 

 

M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Signaleren, klachten en 

incidenten 

Registratie klachten en incidenten (bijlage 3.3.3) 

PREM 

Notulen overleg (bijlage 5.10.2) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

M bedr voering Kiwa 12-7-19 

8. Ontwikkeling De resultaten van het 

onderzoek naar de 

ontwikkelingen in 

behandelmethoden en 

relevante wet- en 

regelgeving. 

Overzicht verbetervoorstellen (bijlage 3.3.3) 

Notulen overleg (bijlage 5.10.2) 

Plan van aanpak invoering nieuw product en/of dienst (bijlage 7.2.2) 

Beleidsplan en jaarverslag (bijlage 5.5.7) 

M. Bedr voering Kiwa 12-7-19. 

9. 

Documentatie 

Aantoonbaar versiebeheer. 

 

Actueel handboek M. 1e lijn Kiwa 12-7-19 

 Afspraken over beveiliging, 

bewaartermijn en 

vernietiging. 

Risicoanalyse informatiebeveiliging (bijlage 10.3.2) 

Bewaartermijnen (bijlage 10.1.5) 

M. bedr voering Kiwa 12-7-19 

 
Analyse van de Interne audit en de verbeteracties over 2019: 

De praktijk heeft in juli 2019 een opvolg HKZ audit vanuit KIWA gehad. Tijdens de opvolgaudit 2  zijn geen (kritische) 

tekortkomingen geconstateerd. In 2020 vindt de visitatie en HKZ audit plaats, gedurende deze audits zullen alle 

onderdelen weer getoetst worden. 

Doel:  - in 2020 weer op een goede manier de HKZ audit en visitatie doorlopen.  

 -  in 2020 een afweging maken om te stoppen met de HKZ certificering (kosten/baten) 

Beoordelingssysteem:  gezien de positieve resultaten bij de audit werkt het interne beoordelingssysteem goed. 
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5.2.5. Overzicht tevredenheid van patiënten: 

 

Analyse van het patiënttevredenheidsonderzoek over 2019: 

De patiënt tevredenheid in 209 was vrijwel gelijk aan die in 2018 en gelijk aan de totale benchmark. Er zijn in 2019 

veel meer enquêtes aangeboden en ingevuld. De bewustwording van het belang van het sturen van de enquêtes in 

de kwaliteit bijeenkomst en tijdens de intervisie heeft dus effect. Zeven fysiotherapeuten hebben minder dan 20 

ingevulde enquêtes, dit zijn allemaal fysiotherapeuten die veel met ouderen werken en/of in de MTT. De eerste 

groep heeft vaak geen e-mail adres, de tweede groep heeft begeleiding van twee therapeuten, waardoor de enquête 

op naam komst van de afsluitende therapeut. Dit is blijkbaar per duo vaak dezelfde therapeut. De praktijk scores zijn 

als enige gedaald tov van vorig jaar. Punten waarop we minder goed lijken te scoren zijn telefonische bereikbaarheid 

en hygiëne. De telefonische bereikbaarheid is tijdelijk minder geweest door ziekte binnen het secretariaat Hierdoor 

was er een aantal maanden geen derde lijn. Dit is nu wel weer het geval. Ook is het personeel geadviseerd meer via 

de mail met patiënten te communiceren. Wat betreft de hygiëne is het personeel van de sportschool en fysiofit 

gevraagd de toestellen (in ieder geval de handvaten) regelmatig en goed schoon te maken. We hopen dit volgend 

jaar in de enquêtes terug te zien. 

De verbetervoorstellen worden gecategoriseerd 2x per jaar in het MT besproken en indien nodig worden hier 

actiepunten aan gekoppeld. Patiënten zijn erg blij met het bevestigen van de afspraken via de mail en het 

oefenprogramma Physitrack. Physitrack wordt geleidelijk meer gebruikt. Eind 2019 door 70% van de therapeuten 

gebruikt. Ook waren er veel complimenten over de prettige sfeer en de kennis van de fysiotherapeuten. 

 

 

Kwaliteitsdoelstelling voor 2020 die uit deze analyse voortkomt, wordt opgenomen in Doelstelling 
en Activiteitenplan (hoofdstuk 4) volgende jaar: 

- Totaal en deelscores zijn in 2020 minimaal gelijk aan de benchmark. De praktijk gaat voor de 

9+ ervaring, wat in het algemene cijfer en de NPS tot uitdrukking moet komen. 

Hygiëne en telefonische bereikbaarheid blijven een punt van aandacht. 

- Uitzet percentage tevredenheid enquêtes minimaal 70%. Gemiddeld 25 enquêtes per FTE 

 
 

Beoordeling systeem: 
De procedure verloopt soepel. De scores vanuit Qualiview worden twee wekelijks gemaild naar de 

therapeuten. Uitzonderlijke scores worden met de therapeuten besproken. Per kwartaal worden de 

aantallen en scores tov de norm ook meegenomen in het kwaliteit rapport. Bij bijzonderheden 

worden de therapeuten ingelicht door de locatie manager. Complimenten en verbetersuggesties 

worden 2x per jaar besproken binnen het MT en twee wekelijks automatisch gemaild naar de 

betreffende fysiotherapeuten. 
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5.2.6. Overzicht professioneel handelen medewerkers: 

 

Analyse van het professioneel handelen over 2019: 

In 2019 is er geen effectiviteit audit meer geweest. Wel is de interne HKZ audit gebruikt om wat druk  

te zetten op het bijhouden van de dossiers. Een aantal fysiotherapeuten blijft veel moeite houden met  

de discipline ten aanzien van het naleven van de afspraken over de dossier vorming. Interne audits worden  

sinds dit jaar verplicht uitgevoerd. Iedere fysiotherapeut controleert steekproefsgewijs 1 dossier per maand  

van een collega. Ook worden per kwartaal kwaliteit rapporten gestuurd. Een goed rapport levert voor de 

medewerkers een bonus op.  

Ondanks deze maatregelen blijft het bijhouden van de dossiers een probleem. Vooral het gevoel dat de  

administratie veel in eigen tijd/ op eigen kosten moet gebeuren motiveert niet. Er is een schrapsessie  

georganiseerd, waarbij het personeel werd uitgedaagd zoveel mogelijk van de administratieve lasten te  

schrappen, maar wel te voldoen aan de richtlijn verslaglegging en overdraagbaarheid. Rond de zomer zijn de 

procedures aangepast naar aanleiding van de schrap afspraken. Desondanks is het percentage aan goede  

dossiers nog niet toegenomen. Wellicht zijn de eisen die we als praktijk aan de kwaliteit stellen te hoog.  

Toch blijft een overdraagbaar dossier essentieel. 

Vakinhoudelijke besprekingen worden erg gewaardeerd, maar het plannen van deze bijeenkomsten is  

moeizaam. De fysiotherapeuten hebben volle agenda’s. In 2020 willen we de vakinhoudelijke bijeenkomsten  

vaker organiseren, maar dan facultatief en tussen de middag. 

 

Kwaliteitsdoelstelling voor 2019 die uit deze analyse voortkomt, wordt opgenomen in Doelstelling 
en Activiteitenplan (hoofdstuk 4) volgende jaar: 

- Physitrack wordt alle musculoskeletale fysiotherapeuten gebruikt en binnen de MTT 
mogelijk gemaakt 

- We voldoen in 2020 aan de eisen van het KNGF+ programma (visitatie, intervisie, dossiers) 

- Minimaal 6 vakinhoudelijke lunch bijeenkomsten  

- Minimaal 75% van de therapeuten heeft de kwaliteit in orde 

 

Beoordeling systeem:  

Over het interne controle systeem van de dossiers zijn we tevreden. Het percentage wat genoemd 

wordt gaat over meerdere items: klanttevredenheid, LDF scores en dossiers. Dit kan er de oorzaak 

van zijn dat de scores lager liggen dan de norm van de praktijk. Het nieuwe doel is hier op 

aangepast. Ook het gebruik van Physitrack is goed te monitorren. De mogelijkheden om middels 

Physitrack oefenschema’s voor in de zaal te maken worden onderzocht. 
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5.2.7. Risicovolle primaire en ondersteunende processen 

 

Analyse van risicovolle primaire en ondersteunende processen en risico-inventarisatie op organisatie-  

proces- en patiënt niveau over 2019: 

 

De analyse van de risicovolle processen bracht de volgende top 4: 

1: Eisen zorgverzekeraars tav behandelindex, LDF, deelname aan netwerken. 

2: Ziekteverzuim: kosten en continuïteit. 

3: Verzekerbaarheid van de fysiotherapie in een sociaaleconomisch zwakke regio 

4: De continuïteit binnen het management als op de werkvloer 

 

Ad 1: Eisen zorgverzekeraars: we blijven zoeken naar balans tussen voldoen aan de eisen en zinvol bezig  

zijn met de vakinhoudelijke kwaliteit. Omdat we een goede overdraagbaarheid van de dossiers willen en  

kwalitatief goed klinisch redeneren door de fysiotherapeuten, voldoen we qua dossiers al aan de plus en 

 LDF eisen. Verplicht moeten participeren in netwerken stuit ons tegen de borst. Als praktijk geloven we dat  

we als beroepsgroep een eenheid moeten vormen om een vuist te maken richting bijvoorbeeld  

zorgverzekeraars. Dit is ook de reden dat we alle medewerkers verplichten lid te zijn van het KNGF. 

 

Ad 2: Ziekteverzuim:  

Het afgelopen jaar hebben we een aantal keren te maken gehad met langdurig verzuim. Dit had geen relatie  

met de werkomstandigheden. Wel is er nagedacht over hoe we de kans op werk gerelateerd verzuim tot een 

minimum kunnen beperken. De RI&E wordt twee jaarlijks uitgevoerd en acties hieruit worden verwerkt.  

Verder toetsen we twee jaarlijks de tevredenheid van onze werknemers. Ook proberen we vanuit deze  

enquête verbeterpunten te halen. Tevreden werknemers, een positieve werksfeer streven we na.  

Daarnaast voeren we een actieve verzuim begeleiding en hebben we een verzuim verzekering. Doel:  

werk gerelateerd ziekteverzuim op 0% houden. 

 

Ad 3: Verzekerbaarheid fysiotherapie: 

Ons adherentie gebied kent een sociaal economisch zwakke status. Bij het toenemen van de kosten van de 

zorgverzekering merken we dat er meer mensen minimaal verzekerd zijn en behandelingen ook niet uit  

eigen portemonnee kunnen betalen. Dit leidt soms tot schrijnende situaties. Als praktijk hebben we hier  

geen directe invloed op, maar we proberen onze patiënten goed voor te lichten (bijvoorbeeld te attenderen op 

regelingen voor sociale minima via de gemeente). Daarnaast geloven we dat ook het KNGF een positieve rol kan 

spelen bij de positionering van de fysiotherapie bij zorgverzekeraars. 

 

Ad 4: continuïteit binnen het management en op de werkvloer: 

Om de continuïteit binnen het management te borgen zijn een aantal maten gevraagd management taken  

uit te voeren zodat zij al meer betrokken raken bij het management. Op de werkvloer zorgen we voor  

goede ontplooiingsmogelijkheden via het opleidingsplan en proberen we via goed werkgeverschap,  

flexibiliteit en het bieden van autonomie, werknemers te verlijden langdurig bij ons te blijven werken. 
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Kwaliteitsdoelstelling voor 2020 die uit deze analyse voortkomt, wordt opgenomen in Doelstelling 

en Activiteitenplan van het volgende jaar: 

- In 2020 zal de praktijk de behandelindex permanent bewaken en dit ieder kwartaal 

communiceren met de fysio’s zodat deze ook in 2019 onder de 100 blijft. 

- In 2020 vindt weer een medewerker tevredenheidsonderzoek plaats. 

- In 2020 worden de arbeidsvoorwaarden aangepast er komt onder andere een cafetaria 

model. 

- Het werk gerelateerde ziekteverzuim blijft in 2020 0% 

 

 

Beoordeling systeem:  

Jaarlijks wordt de risico analyse door het management gedaan en worden acties geformuleerd om 

de risico’s te beperken. 
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5.2.8. Beoordelingssysteem algemeen: 

 

 

 Interne of externe factoren die van invloed kunnen zijn op het 

kwaliteitsmanagementsysteem 

 

 De maatschap kent verschillende beoordelingssystemen: 

- Per kwartaal bespreken van de cijfers binnen het management. 

- Jaarlijks de jaardoelen evalueren en beoordelen. 

- Per half jaar de gegevens uit de klanttevredenheid enquête beoordelen.  

- Beoordelen van de samenwerkingsverbanden. 

- Beoordeling van de leveranciers jaarlijks. 

- Functioneringsgesprekken met alle personeelsleden van PrengerHoekman jaarlijks. 

Het jaar 2019 zal de analen ingaan als het jaar waarin onze maatschap afscheid nam van 

maar liefst 5 maten, die elk op hun eigen wijze een belangrijke bijdrage leverden aan de 

praktijk, die er nu staat.  

Met trots mogen wij deze bijdragen om- en voortzetten naar de toekomst. Met de vele 

nieuwe aanwinsten binnen de praktijk, de hoge patiënt-tevredenheid en de continue 

aandacht voor kwaliteit en ontwikkelingen om ons heen, menen we de toekomst met 

vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 

De omvang en inrichting van onze maatschap: 

Na het vertrek van een aantal maten, ontstaat de vraag hoe willen we verder gaan. Met het 

huidig aantal maten of breiden we het aantal maten weer uit, tot hoeveel en hoe ziet het 

proces tot uitbreiding er dan uit. Hoe zien we de bestuurlijke toekomst van onze maatschap? 

En hoe willen we de aandeelgerechtigheid in de maatschap verder gaan regelen? Kortom 

voldoende stof om een Verdiepingsavond/-dagdeel mee te vullen. 

 

Privacy en voldoen aan Wet en Regelgeving 
Door een onderzoek in onze praktijk van een student Rechten aan de Hanzehogeschool  

hebben we eind 2019 (nieuwe) inzichten verkregen ten aanzien van de omgang en praktische 

werking met privacygevoelige gegevens. In het komend jaar zullen wij deze inzichten met 

nieuwe interne werkbare protocollen vertalen naar de praktijk.  

 

Samenwerking: 

Juiste zorg op de juiste plek is de toekomst binnen de gezondheidszorg. Samenwerken met 

ketenpartners, je organiseren als beroepsgroep is erg belangrijk. PrengerHoekman heeft veel 

samenwerkingsverbanden zoals genoemd in 1.5.1. In 2019 zijn we begonnen met het opstellen 

van samenwerkingscontracten met daarin ook doelen. In 2020 worden deze doelen jaarlijks 
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geevalueerd en aan de hand daarvan beslist of we met de samenwerking door gaan. 

 

Leveranciersbeoordeling: 

leveranciers worden doorlopend beoordeeld om te kijken of de dienstverlening en 

kwaliteit-prijs verhoudingen nog aansluiten op de behoefte. Een voorbeeld hiervan is onze 

ICT. In 2020 wordt gekeken of we met de huidige leverancier verder willen, of gaan voor 

een andere partij. Jaarlijks wordt de leverancier check in ons handboek geüpdatet. 

  

Status corrigerende en preventieve maatregelen 

 De praktijk heeft op basis van het beleidsplan van dit jaar en vorige jaren doelstellingen 

bepaald. 

De doelstellingen van het voorgaande jaar worden geëvalueerd op effectiviteit in 

hoofdstuk 5.3 Indien een doelstelling niet het beoogde resultaat oplevert is deze, indien 

gewenst, weer opgenomen bij de doelen voor 2020.  

 

 


