
QuickScan Maatschaps - Vakgroepfunctioneren 

Evalueer zelf het functioneren van uw vakgroep!  
 
Velen hebben de ervaring en overtuiging dat een goed functionerende vakgroep een positieve invloed 
heeft op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Dit is de reden waarom evaluatie van het functioneren van 
de vakgroep onderdeel is van de kwaliteitsvisitatie. 
Er bestaat geen ‘kwaliteitsnorm’ voor het functioneren van vakgroepen; wetenschappelijke 
verenigingen kunnen en willen geen uitspraak doen over de ‘best practice’. Voor het functioneren van 
de vakgroep geldt dat velen wegen naar Rome leiden. 
 
Van u en uw vakgroep wordt gevraagd om het functioneren van uw vakgroep zelf te evalueren. 
Hiervoor is de zogenaamde QuickScan ontwikkeld. Met behulp van de QuickScan kunt u op 
systematische wijze de sterke en zwakke kanten van het functioneren van de vakgroep in kaart 
brengen. 
 
De QuickScan maakt onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte kanten’ van het functioneren van de 
vakgroep. ‘Harde kanten’ hebben betrekking op: de wijze van besluitvorming, afspraken over 
registratie, administratie, het organiseren van vergaderingen etc. Het goed regelen van de harde 
kanten kan onder andere resulteren in duidelijke plannen en slagvaardig optreden van een vakgroep. 
Daarnaast zijn een goede mentale fundering en een positief samenwerkingsklimaat, de ‘zachte 
kanten’, van belang om als vakgroep effectief te functioneren. 
 
De QuickScan is opgebouwd uit een vijftal vragenlijsten met uitspraken over het functioneren van een 
vakgroep. 
 
De volgende aspecten van het functioneren worden bevraagd: 
1.        gedeelde doelen/taakopdracht 
2.        vakgroepstructuur 
3.        besluitvorming en ondersteunende systemen 
4.        communicatie en klimaat 
5.        resultaten en reputatie 
 
Het resultaat van de QuickScan is een prioriteitenlijst van aspecten van het functioneren van de 
vakgroep waarvan de vakgroep vindt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. De bedoeling is dat deze 
resultaten worden gebruikt bij het opstellen van (een agenda voor) verbeteracties waaraan de 
vakgroep de komende periode wenst te gaan werken. 
 
Tijdens de visitatie kunnen de resultaten van de QuickScan en de opgestelde verbeterplannen worden 
besproken met de visitatiecommissie. 
De QuickScan is eerder beproefd en succesvol bevonden in de visitatiepraktijk. 
 
Indien een volgende visitatie nog even op zich laat wachten, maar u wilt toch een QuickScan inzetten 
om in kaart te brengen hoe uw vakgroep ervoor staat, dan bestaat ook de mogelijkheid om een 
'tussentijdse QuickScan' aan te vragen in Compusense. Neem hiervoor contact op met het Bureau.  
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