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NPA-Wegwijzer

Vertrouwen in zorg

Voor hulp en 
ondersteuning 
bij NHG-Praktijkaccreditering
Wijst de weg naar checklists, voorbeelden en achtergronden 
en biedt inspiratie voor verdere verbetertrajecten.
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Voor alle deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering is hulp en ondersteuning beschikbaar 
via de NPA-Wegwijzer. Bij elke norm vindt u een handige opsomming van aandachtspunten 
en wordt u de weg gewezen naar betrouwbare hulp en informatie. De NPA-Wegwijzer is te 
vinden in NPAweb.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie 
toe met de NPA-Wegwijzer!

Bel of e-mail ons gerust als u vragen heeft.

088 - 022 00 00 of bureau@praktijkaccreditering.nl

De NPA-Wegwijzer is uw gids bij de voorbereiding op een audit en helpt u en uw team om te werken aan het verder 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te 
maken van mogelijke risico’s en relevante zaken in beeld te krijgen zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving. 

De NPA-Wegwijzer biedt bij alle normen ondersteuning en informatie, steeds vanuit dezelfde 4 onderdelen:

NPA-Wegwijzer 
voor hulp en ondersteuning

3. Informatiebronnen
 Welke wet en regelgeving is van toepassing op  

de norm? Is er een onderliggende professionele  
standaard en hoe kunt u die raadplegen?  
Zijn er behandelrichtlijnen die u kunt volgen?  
Antwoord op die vragen wordt u per principe  
gegeven in het derde onderdeel van de wegwijzer.

4. Hulpmaterialen en overige 
 informatie
 Geeft tips en best practices, laat scholingsmogelijk-

heden zien en geeft een overzicht van veel gestelde 
vragen. Wijst u de weg naar hulpmaterialen en andere 
nuttige informatie.

1.  Principe en auditpunten 
 toegelicht
 De kwaliteitsnormen zijn verdeeld in 4 domeinen, 
 gericht op het samen leren en verbeteren en het 
 op orde zijn van zorg, team en praktijk.  

Binnen elk domein zijn principes met bijbehorende  
auditpunten beschreven. Per principe vindt u in dit 
deel van de NPA-Wegwijzer een korte toelichting  
op het principe en de bijbehorende auditpunten.  
Samen met het onderdeel “Wat verdient in elk geval 
uw aandacht?” vormen zij de basis voor uw audit.

  2. Wat verdient in ieder 

 geval uw aandacht?
  

  Het beste startpunt om met een principe aan de  

slag te gaan is dit deel van de NPA-Wegwijzer.  

U vindt er per principe een kort overzicht van 

  aandachtspunten en brengt mogelijke risico’s in 

beeld. Dit helpt u om in kaart te brengen welke 

  verbeteringen voor uw praktijk relevant zijn en 

  is een goede voorbereiding op uw audit.
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