
KABIZ gebruikt voor het digitaal portfolio een PE-online app waarmee je makkelijk activiteiten aan je 
digitaal portfolio kan toevoegen. Kijk op de website voor meer informatie. Je kunt met de PE-app ook 
makkelijk een foto maken van dit ingevulde formulier en direct uploaden als bewijslast bij de activiteit. 
De PE-app is verkrijgbaar in de Apple en Google store. 

Verklaring bijdrage Kwaliteitszorg
specifiek voor doktersassistenten en praktijkmanagers
Gegevens van de geregistreerde 

Naam (incl. meisjes-/geboortenaam) 

Registratienummer 

Naam huisartsenpraktijk of instelling

Bovenstaande geregistreerde heeft actief deelgenomen: 
In het kader van accreditatie of certificering van de praktijk of instelling (NHG, NPA, NIAZ, DNV, HAZO24 of 
HKZ): gesprek met de auditor = 2 punten en ‘nabespreking audit’ = 1,5 punt 

Accreditatie of certificering door: 
Gesprek met auditor op: 
Nabespreking audit op: 

Bovenstaande geregistreerde heeft meegeschreven aan het kwaliteitsdocument / de procedure1: 
1 Vink aan wat van toepassing is en lever per document een apart formulier in. Alleen 
beroepsinhoudelijke werkprocedures tellen mee. 

Kwaliteitsjaarverslag Losse werkprocedure namelijk: 

Kwaliteitsbeleidsplan Anders namelijk: 

Kwaliteitshandboek 

Geef de naam van het onderdeel of werkprocedure of anders: 

Geef een korte beschrijving van de inhoud of aan  welk onderdeel jij geschreven of ontwikkeld hebt: 

Omvang van het document  
(geschreven tekst met normaal lettertype en 
regelafstand, afbeeldingen tellen niet mee) 

1 of 2 pagina’s 5 t/m 10 pagina’s 

3 of 4 pagina’s meer dan 10 pagina’s 

Datum afronding 

Door het indienen in het digitaal portfolio verklaar je dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. 
Steekproefsgewijs wordt bij je werkgever of leidinggevende navraag gedaan.  

Naam werkgever / leidinggevende: 

Te bereiken op telefoonnummer: 
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