
 

 

 

               KWALITEIT IN PRAKTIJK 

 

 

Domein Domein Domein Domein 2. 2. 2. 2. PatiëntenperspectiefPatiëntenperspectiefPatiëntenperspectiefPatiëntenperspectief    

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

De eerste indruk die een patiënt van uw praktijk krijgt is voor een groot deel bepalend voor de 

beeldvorming van de kwaliteit die u levert. Een afgestemde informatievoorziening met 

betrekking tot bijvoorbeeld de behandelmogelijkheden binnen uw praktijk, (telefonische) 

bereikbaarheid, openingstijden, wachttijden, praktijkregels, etc. geven de patiënt rust en 

vertrouwen. De patiënt zal zich hierdoor snel in uw praktijk “thuis” voelen.  

 

Wat is belangrijk?Wat is belangrijk?Wat is belangrijk?Wat is belangrijk?    

De patiënt heeft recht op informatie en het recht om feedback te geven. Transparantie. De 

patiënt goed informeren met betrekking hetgeen de patiënt kan verwachten en wat van de 

patiënt verwacht wordt.  

U dient de patiënt ook te zien als informatiebron. Een informatiebron waarmee u de 

prestaties van uw praktijk kunt verbeteren.  

Eventuele klachten en/of opmerkingen moet u serieus nemen, correct afhandelen en vooral 

niet zien als bedreiging maar als verbetermogelijkheid.  

 

Hoe gaat u hiermee om? Hoe gaat u hiermee om? Hoe gaat u hiermee om? Hoe gaat u hiermee om?     

    

InformatievoorzieningInformatievoorzieningInformatievoorzieningInformatievoorziening    

De meeste praktijken beschikken over een website en / of informatiefolders. Hier kunt u 

allerlei informatie kwijt met betrekking tot het zorgaanbod van uw praktijk, telefonische 

bereikbaarheid, openingstijden, (privacy)reglement, e.d. Het is niet zo dat u de complete 

wetgeving met betrekking tot privacy, Wet overeenkomst inzake geneeskundige behandeling 

en dergelijke aan de patiënt beschikbaar moet stellen. Hoofdzaken zoals dossierbeveiliging, 

toestemming van de patiënt bij overdracht van dossiers / inzage door derden kunt u het best 

in een  praktijkfolder vermelden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het in rekening brengen van 

behandelingen bij het niet verschijnen of bij te late afmelding. Een privacyreglement en 

huisregels van de praktijk kunt u ook op een informatiebord in de wachtruimte ophangen. 

Uitsluitend verwijzing naar een website kan een risico opleveren omdat met name ouderen 

patiënten niet altijd over internet beschikken. Narrowcasting, waarbij u zelf informatie via een 

beeldscherm in de wachtkamer kunt weergeven is ook een goed medium om patiënten van 

actuele informatie te voorzien.  

 

Ook bij het bespreken van het behandel- of zorgplan dient u eventuele risico’s aan de patiënt 

duidelijk te maken. Denk hierbij aan de risico’s bij wortelkanaalbehandelingen waarbij 

mogelijk vijltjes kunnen afbreken of risico’s met betrekking tot botresorptie bij orthodontie.  

Registreer in het patiëntendossier dat u het behandelplan met mogelijke risico’s met de 

patiënt heeft besproken.  

 

 

 

 

 


