
                               
 

Voorwaarden deelname regionaal kwaliteitsbeleid via NPA 

Praktijken die deelnemen aan het regionaal kwaliteitsbeleid en via NPA hun praktijk gaan 

accrediteren óf reeds hebben geaccrediteerd, ontvangen in 2018 15% korting op de factuur van NPA. 

Voorwaarde voor deze korting is deelname aan het ondersteuningsprogramma van ZEL. Hiertoe 

ontvangt u van NPA, in aanvulling op de Overeenkomst NHG-Praktijkaccreditering, een Verklaring 

van Deelname. 

Bovengenoemde kortingsregeling geldt alleen indien en voor zover de praktijk voor een periode van 

tenminste twee aaneengesloten gezamenlijke auditronden, dit is twee jaren, na ondertekening van 

Verklaring van Deelname, een Overeenkomst NHG-Praktijkaccreditering heeft. Daarnaast geldt deze 

korting alleen bij een participatiegraad van 85% van de praktijken in de ZEL-regio na 1 jaar (dit is bij 

aanvang 55%) 

Voor startende praktijken betekent dit: 

• Deelname aan (minimaal 1 van) de workshops waarin onderdelen van de NHG-

Praktijkaccreditering centraal staan. 

• Gebruik maken van de set voorbeelddocumenten. 

• De audit en pre-audit worden in clusters met andere praktijken georganiseerd. Dat betekent 

dat de auditor in één week meerdere audits in de ZEL-regio doet. Via ZEL tekent u in op een 

datum voor uw audit.  

• De praktijk geeft minimaal drie weken voor elk auditbezoek een actueel inzicht op welke 

punten de eigen documenten afwijken van de ZEL-voorbeelden. NPA heeft hiervoor een 

checklist waarop de praktijk door middel van een kruisje kan aangeven welke documenten 

gebruikt zijn.  Als de documenten afwijken van de centrale documenten kan de praktijk  kort 

aangeven op welk(e) punt(en) deze afwijken. (Het invullen van de checklist zal naar schatting 

enkele minuten van de praktijk vragen.) 

• Instromen in het ondersteuningsprogramma van ZEL is mogelijk tot 1 juli 2018. 

• U maakt een keuze voor een één- of tweejarig traject voor het behalen van de 

praktijkaccreditatie. 

Voor reeds (of bijna) geaccrediteerde praktijken betekent dit:  

• Toegang tot de set voorbeelddocumenten met het verzoek deze te bekijken en waar gewenst 

te gebruiken.  

• De audit wordt in clusters met andere praktijken georganiseerd. Dat betekent dat de auditor 

in één week meerdere audits in de ZEL-regio doet. Via ZEL tekent u in op een datum voor uw 

audit.  

• De praktijk geeft minimaal drie weken voor elk auditbezoek een actueel inzicht op welke 

punten de eigen documenten afwijken van de ZEL-voorbeelden. NPA heeft hiervoor een 

checklist waarop de praktijk door middel van een kruisje kan aangeven welke documenten 

gebruikt zijn. Als de documenten afwijken van de centrale documenten kan de praktijk kort 

aangeven op welk(e) punt(en) ze afwijken. (Het invullen van de checklist zal naar schatting 

enkele minuten van de praktijk vragen.) 

Aan deelname aan het ZEL-ondersteuningsprogramma zijn in 2018 geen kosten verbonden. 

Huisartsen die geen lid zijn van de HC WSD wordt in 2019 mogelijk een kleine bijdrage gevraagd.  


