
WERKFORMULIER: PRIORITEITEN VOOR  

EIGEN PRAKTIJK OF HUISARTSENPOST 
 

 

 
 Praktijk:          Huisartsenpost:      

 

Naam:        

 

Functie:  Huisarts   POH   POH-ggz  Doktersassistent  

 

   chauffeur huisartsenpost   anders, n.l.       

 

Datum:        

 

Mijn voorkeur bij werken aan patiëntveiligheid gaat voor de komende periode uit 

naar: 

 

 Verbeteren van professioneel handelen, zie keuzelijst hieronder 

 

 Veilig Incident Melden, zie Handreiking pagina 55 

 

 Verbeteren van professioneel handelen en Veilig Incident Melden 

 

 NHG-Praktijkaccreditering® 

 
 Van de onderstaande  onderwerpen zou ik extra 

aandacht willen geven aan: 
Voorselectie 
(aankruisen) 

Prioriteit 
1= laag 
5 = hoog 
 

 1  2  3  4  5 

Handreiking 
pagina: 
 

1 Telefonische bereikbaarheid: spoedlijn       36 

     

2 Urgentieherkenning (triage)       37 

     

3 Directe levensbedreiging   38 

 � Reanimatie        

 � TIA/CVA        

 � subarachnoidale bloeding (SAB)        

 � infarcten         

4 Infectie   39 

 � infectiepreventie (handhygiëne, 

naaldenbeleid) 

       

 � immunisatie         

 � melden van infectieziekten        

5 Medicatie   40 

 � overdracht van medicatiegegevens        

 � polyfarmacie        

 � antistolling        

 � NSAID’s        

 � Herhaalreceptuur        

 � Ouderen        

 � Kinderen        

 � Spoedmedicatie        

 � Therapietrouw        

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 Van de onderstaande  onderwerpen zou ik extra 

aandacht willen geven aan: 
 
vervolg 

Voorselectie 

(aankruisen) 

Prioriteit 

1= laag 
5 = hoog 
 

 1  2  3  4  5 

Handreiking 

pagina: 
 

6 Kwetsbare patiëntengroepen     

 � ernstig zieke, snel verslechterende en 

terminale patiënten 

      43 

 � oudere patiënten       44 

 � kindermishandeling       45 

 � jonge kinderen       46 

 � tolkbehoeftige patiënten       46 

 � overige risicopatiënten        47 

7 Moeilijke of zeldzame diagnoses   47 

 � Toetsgroepbijeenkomst(en) “Gemiste 

diagnoses en onverwacht overlijden” 

       

8 EPD    48 

 � Volledigheid        

 � actualiteit, ook van het 
medicatiedossier 

       

 � ICPC-gebruik        

 � SOEP        

 � invoeren van uitslagen en dergelijke 
door assistenten 

       

9 Overdrachten afstemming   49 

 � Tussen huisartsen en 
doktersassistenten/POH 

       

 � tussen praktijk en huisartsenpost        

 � met andere disciplines        

 � tussen tweede- en 
eerstelijnszorgverleners bij opnames 

in en ontslag uit het ziekenhuis  

       

10 Dagelijkse praktijkorganisatie    50 

 � risicovolle situaties en momenten op 
de dag  

       

 � aanvullende diagnostiek         

 � maken/noteren/wijzigen van 
(consult)afspraken 

       

 � informatie en communicatie        

 � logistieke zaken        

11 Persoonlijk disfunctioneren       53 

     

 

Toelichting op mijn selectie van onderwerpen en prioriteiten: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


