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NHG-Praktijkaccreditering: 
Een passende certificering voor iedere praktijk

Het keurmerk NHG-
Praktijkaccreditering wordt 
gewaarborgd met een 
hercertificeringsaudit eenmaal 
per drie jaar. Tijdens de 
hercertificeringsaudit toetst 
de auditor of uw praktijk aan 
alle kwaliteitsnormen voldoet, 
en ondersteunt u op dit vlak 
met tips en advies.

De driejaarlijkse hercertificerings-
audit biedt u de zekerheid dat 
uw praktijkteam werkt volgens 
de normen van de beroepsgroep, 
en het certificaat laat uw 
patiënten zien dat u 
verantwoorde zorg biedt. 
Keuzes die in uw praktijk zijn 
gemaakt kan uw team tijdens 
de audit toelichten. 

Wilt u meer? Bekijk de 
twee andere vormen van 
NHG-Praktijkaccreditering 
of neem contact op met NPA om 
te bespreken welke vorm 
het beste past bij uw praktijk.

De auditor ondersteunt u tijdens 
het doorlopen van de PDCA-cyclus; 
bij de keuze van verbeterpunten, 
planning van de uitvoering, en de 
voortgang van het verbetertraject. 
Om de cyclus te sluiten zal de 
auditor samen met u evalueren, 
en de resultaten en werkwijze van 
uw inspanningen toetsen. 

Klik hier voor meer informatie 
over de thema-audits.

Wilt u in de tussenjaren aan 
de slag met een thema én aan 
de normen werken? Dan is de 
derde vorm het meest geschikt: 
Jaarlijkse NHG-Praktijk-
accreditering met ondersteuning 
op maat.

Met jaarlijkse praktijkaccredi-
tering spreidt u het werk voor 
uw hercertificeringsaudit. Dit 
voorkomt dat u vlak van te voren  
veel werk te verzetten heeft. Ook 
duurt uw hercertificeringsaudit 
op deze manier een stuk korter. 

Wilt u ook aan de slag met 
een thema? Deze vorm van 
certificeren verbindt het 
thema optimaal aan uw 
hercertificeringsaudit. De 
auditor ondersteunt u daarbij 
en bij het doorlopen van de 
PDCA-cyclus.

Klik hier voor meer informatie 
over de thema-audits.

Welke vorm past bij u?

Iedere praktijk heeft eigen 
wensen als het gaat om het 
borgen van zijn kwaliteitsbeleid. 
NPA biedt daarom drie 
mogelijkheden. Zo kan iedere 
praktijk een passende vorm van 
praktijkaccreditering kiezen. 

Wilt u straks volstaan met 
eenmaal per drie jaar een audit, 
puur om uw keurmerk te 
behouden? Of wilt u liever 
jaarlijks ondersteuning van de 
auditor bij uw voorbereiding op 
de hercertificeringsaudit? 

Of wilt u tussentijds een thema 
aanpakken? Wat u ook kiest, 
u profiteert altijd van de 
deskundigheid van NPA en 
biedt uw patiënten altijd 
gerechtvaardigd vertrouwen 
in verantwoorde zorg. 

Naast de hercertificeringsaudit 
werkt u aan de kwaliteit van 
uw patiëntenzorg door in de 
tussenjaren aan de slag te gaan 
met een thema. Een auditor 
ondersteunt u hierbij met twee 
korte thema-audits. Bij ieder 
bezoek van de auditor krijgt u 
tips en advies. Zo blijft u zich 
ontwikkelen met een  
onderwerp dat leeft in uw 
praktijk.

U krijgt jaarlijks tips en 
advies van de auditor bij het 
aanpakken van bevindingen 
en bij uw voorbereiding op 
de hercertificeringsaudit. 
Dit draagt bij aan de borging 
van uw kwaliteitsbeleid en 
de continuïteit van de 
verbetercyclus.

Sinds 1 januari 2019 is een hercertificeringsaudit eenmaal per drie jaar 
voldoende om het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering te behouden, 
maar dit is zeer zeker niet verplicht. Wanneer u het keurmerk in 
huis heeft, kunt u die vorm van praktijkaccreditering kiezen die het 
beste past bij uw praktijk. Hieronder leest u de mogelijkheden. 
Wilt u meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
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Keurmerk NHG-
Praktijkaccreditering

Gerechtvaardigd vertrouwen 
in verantwoorde zorg

Tips van de auditor

Toegang tot programma 
zelfevaluatie

Ondersteuning oplossen 
bevindingen

Ondersteuning kwaliteitsborging

Mogelijkheid tot verdieping

Continuïteit verbetercyclus

Aanvullende 
kwaliteitsverklaring

Spreiding werk hercertificering

Ondersteuning voorbereiding 
hercertificering

Kortere hercertificeringsaudit

Aantal bezoeken per drie jaar 1  hercertificeringsaudit 1  hercertificeringsaudit 
   + 
2 korte thema-audits

1  hercertificeringsaudit 
   +
2 controle-audits

De verschillen
in het kort:

Aantal
patiënten

     Jaarlijks abonnementsbedrag in euro’s (excl. 21% BTW) vanaf het tweede jaar.

≤   2095 €    900 € 1.200 € 1.500

     4500 € 1.428 € 1.904 € 2.381

   7000 € 2.038 € 2.718 € 3.397

   10000 € 2.804 € 3.739 € 4.674

Jaarlijkse 
NHG-Praktijkaccreditering 
met ondersteuning op maat

Driejaarlijkse 
NHG-Praktijkaccreditering 
plus thematische ontwikkeling

Driejaarlijkse 
NHG-Praktijkaccreditering 

Startjaar

€ 1.803  

€ 2.785  

€ 3.928  

€ 5.381  

Wilt u meer weten?
De medewerkers van NPA zitten klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Liever een afspraak bij u in de praktijk? Dat kan natuurlijk ook.  
N.B.: Het is uiteraard mogelijk om tussentijds naar een andere vorm 
over te stappen.
Bel 088 - 022 00 00 of mail relatiebeheer@praktijkaccreditering.nl

Toelichting tabel:  

Bovenstaande tarieven zijn voorbeelden en gebaseerd op een praktijk 
met één locatie. De exacte jaarlijkse kosten van uw abonnement zijn 
afhankelijk van de grootte van uw praktijk: het aantal patiënten en 
het aantal locaties. Neem gerust contact op voor een prijsopgave op 
maat. Als deelnemer heeft u een doorlopend abonnement met een 
opzegtermijn van zes maanden. 

Indicatie tarieven

mailto:bureau%40praktijkaccreditering.nl?subject=

