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Afspraken over kwaliteitsvisitaties 
 

Datum visitatie 
Kwaliteitsvisitaties worden in de regel 1x per 5 jaar afgenomen. Zodra de nieuwe 

datum bekend is meldt vakgroep deze aan secr. CMS. Als vakgroep reeds in het 
bezit is van het (voorlopige) dagprogramma wordt deze ook gemaild aan secr. CMS. 

Het dagprogramma vermeldt de functionarissen die de visitatiecommissie wenst te 
spreken en de tijdstippen waarop de visitatiecommissie hen graag wil spreken.  
 

Secr. CMS houdt per vakgroep bij wanneer visitaties hebben plaatsgevonden en 
noteert de verwachte datum van een volgende visitatie. Secr. CMS doet actief 

navraag naar datum bij vakgroep; in elk geval vanaf een half jaar voor de – bij het 
secr. CMS bekende – verwachte visitatiedatum. 
 

Secr. CMS wijst vakgroep ook op het belang van het tijdig (half jaar) betrekken van 
huisartsen en van eventueel andere externe stakeholders bij de visitatie. 

Wetenschappelijke vereniging bepaalt op welke wijze de eerste lijn bij de visitatie 

wordt betrokken: of de visitatiecommissie spreekt met een afvaardiging van de 

huisartsen uit het werkgebied van ZGT locatie Almelo/Hengelo en/of dat de 
visitatiecommissie een vragenlijst van de beroepsvereniging uit wenst te zetten 
onder de huisartsen.  

Secr. CMS informeert de relatiebeheerder ZGT lijn 1-2, die op haar beurt 
afstemming zoekt met de vakgroepvertegenwoordiger (hoeveel vragenlijsten / 

geïnterviewden, wanneer etc.), waarna de relatiebeheerder ZGT lijn 1-2 het bestuur 
van Huisartsenzorg Twente informeert over de geplande visitatie. Bestuur 
Huisartsenzorg Twente stelt het aantal deelnemende huisartsen vast en draagt zelf 

zorg voor verzending van de vragenlijst dan wel uitnodiging voor een gesprek met 
de visitatiecommissie.  

 
Voorbereidende activiteiten voor visitatie door bestuur CMS 
Zodra datum visitatie bekend is: 

- Secr. beziet wie namens het bestuur CMS het gesprek kan voeren met de 
visitatiecommissie. 

- Een voorbereidend gesprek wordt gepland met afvaardiging RvB, afvaardiging 
bestuur CMS en vakgroepvertegenwoordiger. 

- Visitatie wordt geagendeerd voor overleg bestuur CMS/Bestuursraad om 

inhoudelijke input te vergaren vanuit de Bestuursraad: functioneren vakgroep 
en zaken die verder van belang zijn voor de visitatie. 

 
Secr. CMS checkt/verzamelt t.b.v. de afgevaardigde bestuur CMS: 
- visitatierapport van de voorgaande visitatie 

- gegeven inhoudelijke input van bestuur CMS/Bestuursraad t.b.v. de visitatie  
- verslag laatste voortgangsgesprek tussen bestuur CMS en vakgroep 

-  dagprogramma visitatie 
- meest recente jaarverslag/beleidsplan vakgroep indien ontvangen door  

bestuur CMS 
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Afgevaardigde bestuur CMS verzamelt zo nodig verdere input (doet bijv. navraag bij  
aanpalende vakgroepen) en gaat na wat de stand van zaken is t.a.v. aanbevelingen 

voorgaande visitatie. 
 
Na de visitatie: visitatierapport 

Zodra de vakgroep het definitieve visitatierapport heeft ontvangen stuurt vakgroep 
dit aan bestuur CMS en aan de Raad van Bestuur. Dit rapport wordt geagendeerd 

voor het Bestuurlijk Overleg bestuur CMS/Raad van Bestuur. Besproken wordt of en 
zo ja, welke vervolg-/verbeteracties in gang gezet dienen te worden. Zo nodig volgt 
naar aanleiding daarvan een overleg met de vakgroep. 

 
Zijn er huisartsen betrokken geweest bij de visitatie, dan maakt secr. CMS een 

samenvatting van de aanbevelingen van de visitatiecommissie die relevant zijn voor 
de huisartsen. Na overeenstemming van de betreffende vakgroep en bestuur CMS 

mailt secr. CMS deze terugkoppeling aan het bestuur Huisartsenzorg Twente. De 
vertegenwoordigers van de 1e-lijn dragen op hun beurt zorg voor terugkoppeling 
aan hun achterban in het algemeen en aan de bij de visitatie betrokken huisartsen 

in het bijzonder. 
 

Het visitatierapport en voortgang opvolging aanbevelingen worden tevens 
geagendeerd voor: 
- eerstvolgend voortgangsgesprek tussen bestuur CMS en vakgroep 

- eerstvolgend tertiaal gesprek tussen RvB en RVE 
 

 
 
 


