Wanneer je in Gezondheidscentrum

*In gesprek met Riccardo Fornaro,

Hoensbroek Noord vraagt naar de essentie

Veerle Krekels & Anneke Coenen

van het PlusPraktijken project is een open
houding de beste omschrijving. Een kijkje

Kennisdeling

krijgt, doe absoluut mee. Je kijkt op deze manier niet

De grootste winst zit ‘m volgens het team in

alleen kritisch naar de zorg, maar ook naar je eigen

Hoensbroek in de samenwerking en kennisdeling

praktijk”, aldus Fornaro. “Een project als dit opent

met andere praktijken. “Wat ik met name als heel

echt je ogen. Ook al doe je bepaalde dingen al

prettig heb ervaren, is het nemen van een kijkje in de

jaren hetzelfde, geef het PlusPraktijken project zeker

keuken van andere praktijken. Op deze manier kun

een kans en probeer met een andere blik te kijken

je van elkaar leren en ga je nóg kritischer naar jezelf

naar de dagelijkse gang van zaken”, zo vult Veerle

kijken”, zo stelt Veerle Krekels, praktijkmanager. Iets

aan. Ook Anneke heeft een tip voor toekomstige

waar Anneke Coenen, praktijk ondersteuner, zich bij

pluspraktijken. “Verdiep je in je vak en sta open voor

Innovatie in de zorg

aansluit. “Tijdens het project zijn er heel veel nieuwe

vernieuwing. Neem de blauwdruk van het project

De praktijk in Hoensbroek Noord neemt al sinds

ideeën ontstaan. Met name door te sparren met

vooral niet klakkeloos over, maar pik de zaken eruit

jaar en dag deel aan verschillende innovatieve

andere praktijken. Deze ideeën geven ons de kans

die voor jou van belang zijn en maak deze bruikbaar

projecten. Deelname aan het PlusPraktijken project

om ons gezondheidscentrum uit te breiden en klaar

voor jouw eigen praktijk. Op deze manier wordt het

was dan ook een logische stap. “We houden ons

te stomen voor de toekomst”, aldus Anneke.

PlusPraktijken project gegarandeerd een succes.”

voor mijn geboorte heb ik me laten vertellen. Het

Do’s & dont’s

PlusPraktijken project sloot dan ook perfect aan bij

De medewerkers uit Hoensbroek hebben een

hetgeen we hier in Hoensbroek al langere tijd mee

duidelijke boodschap voor praktijken die in de

bezig zijn, innoveren”, zo begint Riccardo Fornaro,

toekomst de kans krijgen om deel te nemen aan een
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huisarts.

project als het PlusPraktijken project. “Als je de kans

nemen bij andere praktijken, maar vooral
ook andere praktijken de kans geven
om in jouw keuken mee te kijken. Een
kritische blik die af en toe spannend kan
zijn, maar je uiteindelijk meer brengt dan
je zou verwachten.

al langere tijd bezig met innovatie in de zorg. Al

Een kijkje in de keuken

