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GEAR bestaat uit:

• zelfbeoordeling

• audit

• verbeterplannen en uitwisseling

GEAR wordt toegepast op 7 domeinen

WAT IS GEAR *
GEAR: Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde

* WERKEN AAN KWALITEIT

De acht huisartsopleidingen werken aan 

nog betere kwaliteit. Gezamenlijk investeren  

ze in de toekomst, door structureel aan

dacht te besteden aan het verder verbete

ren van de kwaliteit. En daarom is er GEAR.

* KIJK IN DE SPIEGEL

GEAR is een landelijk kwaliteitsinstrument 

waarvan alle acht huisartsopleidingen 

gebruik maken. Maar GEAR is meer. GEAR 

is winst voor iedereen, want GEAR nodigt 

uit tot onderlinge vergelijking en samen

werking. GEAR is de bril waardoor je in 

de spiegel kijkt. En in die spiegel zie je de 

knelpunten, de oplossingen, de kansen en 

de good practices. Zo wordt werken aan 

kwaliteit écht inspirerend!

* GEAR VOOR IEDEREEN 

GEAR is er niet alleen voor het manage

ment. Iedereen die zich verantwoordelijk 

voelt voor kwaliteit kan bijdragen aan 

verbetering daarvan. Docenten, opleiders 

en alle anderen die betrokken zijn bij de 

huisartsopleiding. 

* ‘DOEN WE HET GOED?’

Verantwoording afleggen over aanpak en 

resultaten van de huisartsopleiding is nuttig 

én nodig. GEAR biedt de aanknopings

punten. Het instrument is gestructureerd 

van opzet, bevat verschillende meetinstru

menten en meerdere auditrondes. Hierdoor 

worden naast de sterke en zwakke punten, 

ook verbeteringen zichtbaar gemaakt.  

* MEER WETEN? 

Meer weten over GEAR en de toepassings

mogelijkheden? Bekijk het Handboek GEAR 

op www.huisartsopleiding.nl.

Of vraag meer informatie bij één van de 

opleidingsinstituten of Huisartsopleiding 

Nederland: T 030  282 34 60.
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