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ook de makers van de 
betrouwbare website 

thuisarts.nl. Het NHG heeft zijn eigen 
keurmerk voor praktijken die voldoen aan 
de eisen die zij stellen aan praktijkvoering. Je 
kan het vergelijken met een vermelding in de 
Michelin-sterren gids…

Om een voortvarende start te maken hebben 
we jullie nodig! Wellicht heeft een enkeling 
van jullie al een vragenlijst ingevuld over 
Jos, Janneke of de praktijk in zijn geheel. In 
totaal hebben we minimaal 100 ingevulde 
vragenlijsten nodig om te kijken hoe jullie 
ons en de praktijk waarderen. We vinden het 
natuurlijk leuk om te horen waar jullie blij 
mee zijn. Maar vooral ook horen we waar 
we onszelf kunnen verbeteren. Tijdens een 
bezoek aan de praktijk vragen we vijf minuten 
van jullie tijd om de vragenlijst in te vullen. 
Kom je voorlopig niet bij ons, maar wil je toch 
graag meewerken dan kan je via onze website 
huisartspraktijkvinkel.nl ook een link vinden 
naar de vragenlijst. Hoe meer ingevulde lijsten 
we krijgen, des te beter is de afspiegeling van 
wat jullie vinden. Dus heb je nog een paar 
minuten over, help ons dan.

De komende maanden brengen we in kaart op 
welke punten we ons nog moeten verbeteren 
om het keurmerk te kunnen behalen. Daarna 
gaan we met het hele team aan de slag met 

Jos en Janneke (huisartsen)
Keurmerk

Beste Lezers,

Het lijkt wel of we tegenwoordig niet meer zelf 
kunnen bepalen wat goed voor ons is. De hele 
wereld is bezaaid met logo’s die aangeven 
of iets duurzaam, verantwoord en veilig is. 
Als je de COOP binnenstapt is er nauwelijks 
meer een product te vinden zonder een 
‘ik kies bewust’, ‘beter leven’ of ‘fair trade’ 
sticker. Bij je internetaankopen zijn logo’s met 
‘webshop keurmerk, veilig en vertrouwd’ of 
een ‘thuiswinkel waarborg’ niet meer weg te 
denken. 

En ook in huisartsenland moeten we eraan 
geloven. Een keurmerk wat aangeeft dat we 
een praktijk zijn die voldoet aan alle huidige 
normen van de huisartsenzorg. We zijn 
overtuigd van onze visie en de zorg die we 
leveren. Dit weerhoudt ons er echter niet van 
kritisch te zijn op wat we doen, en te kijken 
waar we ons nog verder kunnen ontwikkelen. 
Daarom zijn we per 1 april gestart met een 
één jaar durend traject om het befaamde 
NHG-accreditatie keurmerk te krijgen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) is een landelijke vereniging van 
huisartsen die de wetenschap verbindt met 
de dagelijkse praktijk. Ze zijn onder andere 

(medische) informatie en andere zaken ...
alle verbeterpunten. Over ongeveer een jaar 
komt de NHG-commissie kijken waar we 
aan hebben gewerkt en of we voldoen aan 
alle eisen. En als dit lukt, zullen jullie vanaf 
volgend jaar onderstaand logo ook op onze 
deur vinden! 

Groeten Jos en Janneke  

Aannemer van grond-, weg-,
waterbouwkundige en cultuurtechnische werken

Vanaf Koningsdag start verkoop 
perkplanten

Thema zondagen:
7  mei

Bloemschikken met Tuinplanten
21  Mei    

Vaste Planten en Hortensia

APRIL en MEI  ZONDAG`s GEOPEND
Voor openingstijden, nieuws en acties

 zie onze website en facebook


