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ROS-Praktijkscan 
Het startpunt voor kwaliteit van zorg 
Hoe ziet uw praktijkpopulatie er uit? Voor welke aandoeningen 

komen patiënten naar uw praktijk? Is uw patiëntenbestand een 

goede afspiegeling van de samenleving? 

De ROS-Praktijkscan geeft inzicht in deze en andere vragen. 

Wat is de ROS-Praktijkscan? 

De ROS-Praktijkscan presenteert geanonimiseerd de data uit uw eigen 

HIS. In de ROS-Praktijkscan worden de gegevens per praktijk of voor de 

samenwerkende praktijken gezamenlijk weergegeven. De gegevens op praktijkniveau geven informatie over de praktijk 

zelf, maar kunnen ook vergeleken worden met de andere deelnemende praktijken (benchmark). 

Waarom de ROS-Praktijkscan? 

De ROS-Praktijkscan kan aanleiding zijn om verder te kijken naar de praktijkorganisatie, het geeft inzicht in mogelijkheden 

tot samenwerking en specialisatie, maar kan ook gebruikt worden ter verbetering van de eigen bedrijfsvoering. 

Wilt u meer afstemming tussen samenwerkende praktijken (waaronder HASsen) over bijvoorbeeld de praktijkorganisatie 

of specialisaties en taakverdeling? Ook dan is de ROS-Praktijkscan een geschikt instrument om in te zetten. 

Wat zit er in de ROS-Praktijkscan? 

De ROS-Praktijkscan bevat cijfers over de patiëntenpopulatie ingeschreven in de huisartsenpraktijk. De scan geeft inzicht in 

o.a.: 

 de leeftijdsopbouw en spreiding van de populatie; 

 de voorkomende ziektebeelden; 

 het aantal contacten en de contacttijd per praktijk (huisarts, POH-s & POH-ggz); 

 de meest voorkomende medicatievoorschriften per leeftijdsgroep. 

Voor wie is de ROS-Praktijkscan? 

Huisartsenpraktijken (of HASsen) en zorggroepen met de volgende systemen: Medicom, Mira, Promedico-ASP, 
Promedico-VDF, OmniHIS en MicroHIS. TetraHIS volgt binnenkort.  

Wat zijn de kosten van een ROS-Praktijkscan? 

De eerste zes praktijken die zich in de introductieperiode aanmelden, krijgen de praktijkscan kosteloos aangeboden. Na 
de introductieperiode bedragen de kosten per praktijk € 750,00 excl. BTW voor samenwerkende praktijken. Analyse en 
presentatie vindt plaats door ROS Friesland. Betreft de aanvraag een interne praktijkorganisatie van één praktijk, dan is er 
sprake van betaalde dienstverlening van het totale pakket (extractie, analyse en presentatie). 

Wat is de werkwijze bij een ROS-Praktijkscan? 

Na aanmelding plant ROS Friesland een toelichtend gesprek in. Begin januari 2016 worden de gegevens van 2015 geëxtra-
heerd uit uw systeem (i.o.m. uw HIS leverancier). De rapportage en de presentatie worden verwacht omstreeks april. 
ROS Friesland verzorgt de presentatie. Bij voorkeur sluit dit aan bij een beleidsbijeenkomst of een samenwerkingsbijeen-
komst. Er wordt rekening gehouden met een samenwerkingsovereenkomst met het Nivel. Bovendien is een 
privacyreglement van kracht betreffende de HIS-gegevens met daarbij een Trusted Third Party (TTP). 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Tryntsje Haga of Nynke Schouwenaars. 
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