Maatschapsquickscan voor huisartsen (HMQS)
Instructie
Wilt u per uitspraak aangeven in welke mate u de uitspraak van toepassing vindt op
de huidige situatie in uw maatschap, en hoe belangrijk u het goed verlopen/functioneren
van de in de uitspraak omschreven situatie vindt.
de huidige situatie geldt dat
1 = de situatie in zeer geringe mate geldt voor u of uw maatschap
2 = in geringe mate van toepassing is op u of uw maatschap
3 = enigszins van toepassing is op u of uw maatschap
4 = in hoge mate van toepassing is op u of uw maatschap
5 = de situatie in zeer hoge mate van toepassing is op u of uw maatschap
En voor de waardering van het belang van de uitspraak geldt dat
1 = de uitspraak minder belangrijk is voor u
2 = de uitspraak belangrijk is voor u
3 = de uitspraak zeer belangrijk is voor u

Gedeelde doelen/taakopdracht
Scherm 1 van 5
1

Huidige status
1 2 3

4 5

Belang
1

2 3

We hebben duidelijk voor ogen wat we over vijf jaar bereikt willen
hebben

2

We weten wat onze prioriteiten zijn

3

We treden als eenheid naar buiten

4

Iedereen voelt zich medeverantwoordelijk voor het resultaat

5

De leden van onze maatschap zijn goed op de hoogte van relevante
ontwikkelingen in de eerste lijnszorg, de regio en in het land

6

Mijn collega's kennen mijn ambities, kwaliteiten en zwakke punten

7

Ik ken de ambities, kwaliteiten en zwakke punten van mijn collega's

8

We maken gebruik van elkaars sterke kanten

9

We weten op welke punten van het maatschapsfunctioneren we sterk
en zwak zijn

10
11

In onze maatschap is uitgesproken wat een ieder verwacht van het lid
We hebben afgestemde opvattingen over het al dan niet toepassen
van NHG-standaarden

12

Iedereen houdt zich aan het afgesproken medisch beleid
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Maatschapsstructuur
Scherm 2 van 5
1

Huidige status
1 2 3

4 5

Belang
1

2 3

We hebben duidelijke afspraken over de verdeling van
organisatorische taken

2

Het is duidelijk wie van ons aanspreekpunt is voor de assistentes,
POH, evt. andere ondersteunende medewerkers,
samenwerkingsrelaties en externe instanties

3

De manier waarop wij georganiseerd zijn, past goed bij mij (mijn
persoonlijkheid)

4

We weten waar we elkaar op kunnen aanspreken

5

Onze organisatievorm is effectief en doelmatig

6

De organisatorische taken die ik heb, kan ik goed aan

7

We hebben duidelijke afspraken, die ik onderschrijf, over de mate van
differentiatie en specialisatie en de bijbehorende werkverdeling

8

We nemen adequaat waar nodig het werk van elkaar over

9

Onze werkbelasting levert geen structurele problemen op

10

Patiëntenoverdrachten t.b.v. specialisatie en differentiatie,
spoedwaarneming en vakanties zijn goed geregeld en worden
adequaat uitgevoerd

11

Ik ben tevreden over de verdeling van het werk binnen de maatschap
(aantal diensten, extra specifieke taken)

Besluitvorming en ondersteunende systemen
Scherm 3 van 5
1

Huidige status
1 2 3

4 5

Belang
1

2 3

De indeling van de agenda en de ANWdienst- en spoedroosters is goed
verzorgd

2

De agenda en ANWdienst- en spoedroosters worden goed nageleefd

3

Maatschapsvergaderingen zijn zelden overbodig en/of inefficiënt

4

Agendering en voorzitterschap zijn goed verzorgd

5

Onze vergaderingen gaan altijd door

6

Ik beschik tijdig en over voldoende informatie voor een
maatschapsvergadering

7

We bereiden de vergaderingen goed voor

8

De besluitvorming verloopt helder en efficiënt

9

Besluiten worden in samenspraak genomen

10

Afspraken worden nagekomen

11

Detailzaken worden snel afgehandeld of gedelegeerd

12

Van een besluit wordt de afhandeling bewaakt

13

De aanwezigheid op vergaderingen is goed

14

Onze praktijkondersteuning is goed georganiseerd

15

We zijn in staat om taken te delegeren
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Communicatie en klimaat
Scherm 4 van 5
1

Huidige status
1 2 3

4 5

Belang
1

2 3

Ieder krijgt voldoende ruimte om een inbreng te leveren in de
maatschap

2

Er wordt goed naar elkaar geluisterd

3

Er heerst een open en veilige sfeer

4

De communicatie met collega huisartsen buiten onze maatschap
verloopt goed

5

De communicatie binnen ons maatschap verloopt goed

6

Het overleg met het secretariaat/assistentes verloopt goed

7

Er heerst een productief, taakgericht klimaat

8

Fouten zijn goed bespreekbaar en we durven ze te bespreken en
corrigeren

9

We zijn op de hoogte van elkaars vakgerelateerde externe activiteiten
(bijvoorbeeld deelname aan onderzoeken en opleidingsactiviteiten)

10

Niemand loopt er de kantjes af

11

We signaleren conflicthaarden tijdig en reageren alert

12

Waardering voor elkaar (elkaars werk) wordt getoond

13

We spreken elkaar rechtstreeks aan op ongewenst gedrag

14

Over eventuele klachten en/of tuchtzaken wordt openlijk gesproken

15

Ik ben met plezier lid van deze maatschap

16

We ondernemen regelmatig gezamenlijk sociale activiteiten

17

Ik ben tevreden over de inzet van alle maatschapsleden

Resultaten en reputatie
Scherm 5 van 5
1

Huidige status
1 2 3

4 5

Belang
1

2 3

Ten aanzien van onze primaire taken (huisartsgeneeskundige zorg en
eventueel onderwijs en onderzoek) leveren we goede kwaliteit

2

We leveren een goede bijdrage aan de eerstelijnszorg, zorggroepen en
ketenzorg

3

Onze reputatie bij de medisch specialisten in de ziekenhuizen is goed

4

Onze reputatie op de arbeidsmarkt van huisartsen is goed

5

Onze reputatie bij patiënten in ons verzorgingsgebied is goed

6

We hebben een duidelijke invloed op het lokale/regionale
huisartsenbeleid

7
8

Collega-huisartsen werken graag met ons samen
De maatschap is tevreden over mijn bijdrage aan de productie
(huisartsgeneeskundige zorg, en eventueel onderwijs, onderzoek en
zorgvernieuwing)

9

Ik ben tevreden over mijn beloning

10

We hebben goed inzicht in onze eigen uitkomsten van zorg

11

Wij rapporteren over onze klachten

12

Zorginkopers en zorgaanbieders in onze regio zien ons als goede
huisartsen

13

We rapporteren periodiek over onze uitkomsten van zorg
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