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Ziekenhuis …. 

Afdeling Pathologie 

t.a.v. ….(hoofd  vakgroep) 

Adres  
 
 

 

Leeuwarden,  DATUM 

 

Onderwerp: Visitatie NVVP 

        

 

Waarde collega’s, 

 

Op ………… zal uw afdeling worden gevisiteerd door de collega’s …………….. (voorzitter) 

en ………………….., samen met mevrouw P.H.M. Bennenbroek – Matheij, de ambtelijk 

secretaris.  

 

Zoals met u besproken zal de visitatie middels elektronische vragenlijsten plaatsvinden. De 

lijsten worden in ADAS ingevuld evenals de Kiszlijst en Quickscan. U ontvangt op korte 

termijn u een uitnodiging per mail waarin u (hoofdgevisiteerde) en alle vakgroepleden een 

gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen om in te loggen in ADAS. Het programma is 

gebruikersvriendelijk en wijst verder zichzelf. Mocht het invullen onverhoopt toch problemen 

opleveren dan kunt u uiteraard contact opnemen met mw. Bennenbroek 

(pbennenbroek@elkerliek.nl). 

Ter informatie zijn de vragenlijsten op de NVVP website onder het kopje Kwaliteitsvisitatie 

op te vragen. NB de Quick scan en KISZ lijst zijn hier te downloaden maar moeten in ADAS 

worden ingevuld. 

 

Het kwaliteitsprofiel van de vakgroep/maatschap zal worden vastgesteld na toetsing van de 

volgende aspecten: evaluatie van de zorg, het functioneren van de vakgroep/maatschap en de 

aandacht voor de professionele ontwikkeling. Het patiëntenperspectief komt in ons vakgebied 

niet zo aan de orde, maar wel wordt gekeken naar de tevredenheid van de verwijzers.  

Wij verzoeken u voldoende tijd te nemen voor het invullen en bespreken van de resultaten 

van de KISZlijst en de Quickscan met de gehele vakgroep/maatschap. We verwachten een 

concreet en helder geschreven plan van aanpak hetgeen onderwerp van gesprek zal zijn 

tijdens de visitatie.  

 

Het dossieronderzoek met de controle van het volgen van de richtlijnen wordt eveneens van 

te voren door u verricht en het resultaat ervan getoetst tijdens de visitatie.  

Het visiteren wordt op deze manier minder inventariserend en meer spiegelend: u heeft allen 

al vóór het gesprek een betere indruk van uw eigen positie in het kwaliteitsprofiel.  

Een en ander betekent wel dat u ruim de tijd moet nemen om dit voorwerk te verrichten. 
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Tijdens de visitatie zullen in de gesprekken met het personeel, de directie en medische 

stafleden onderwerpen uit de ingevulde lijsten aan de orde komen. 

Wij verzoeken u de volgende afspraken te maken: 

 Gesprek met de RvB / directie, of indien relevant met de clustermanager, 30 min. 

 Voorzitter of lid van het medische stafbestuur van het (grootste*) ziekenhuis waarvoor 

u werkt. Tevens minimaal 2 andere specialisten, elk uit een andere discipline. Bij 

voorkeur in ieder geval een chirurg, internist of gynaecoloog, 30 min. 

*Indien u diagnostiek verricht voor meerdere ziekenhuizen 

Wij verwachten dat u de vragenlijsten voor hen (uit ADAS) doorstuurt aan het Stafbestuur 

respectievelijk  Raad van Bestuur ter voorbereiding van de visitatie.  

 

Graag met de voorzitter van de visitatie overleggen hoe laat de visitatie kan beginnen en in 

samenspraak met hem/haar het aangepaste dagprogramma invullen.  

 

De visitatoren willen zo mogelijk  met alle collega’s betrokken bij de diagnostiek een gesprek 

voeren. Alle pathologen, de assistenten, de hoofdanalisten, kwaliteitsfunctionaris en hoofd 

secretariaat dienen aanwezig te zijn op de dag van de visitatie. 

De visitatoren gaan ervan uit dat alle stafleden aanwezig zijn bij het gesprek tussen de 

commissie en de pathologen. In het  herregistratieformulier voor de BIG/MSRC wordt 

hiernaar expliciet gevraagd. Tevens gaan wij ervan uit dat arts assistenten, hoofdanalisten, 

hoofd secretariaat en eventuele kwaliteitsfunctionaris die dag aanwezig zijn en beschikbaar 

voor de rondleiding en het gesprek. Ter voorbereiding van deze gesprekken is een aparte 

vragenlijst beschikbaar in ADAS. 

 

In de bijlagen vindt u: 

1)  welke coupes ter beoordeling dienen klaar te liggen. Van deze nummers dienen tevens 

de verslagen te worden opgestuurd naar de visterende pathologen. 

2)  welke documenten naar de visitatoren en ambtelijk secretaris dienen worden 

opgestuurd cq te worden geupload in het ADAS systeem. 
 

Alle genoemde documenten worden voorafgaand aan de visitatie door de visitatoren 

beoordeeld. De leden van deze commissie dienen ruim vier weken de tijd te hebben om de 

papieren in te zien. Bij het niet tijdig ontvangen van de volledige documentatie kunnen wij 

genoodzaakt zijn de visitatiedatum uit te stellen, hieraan zijn kosten verbonden die worden 

gefactureerd aan uw afdeling / maatschap. 

 

Wilt u om onnodige vertraging te voorkomen de documenten rechtstreeks sturen naar de 

leden van de visitatiecommissie die bij U langskomen? De adressen staan hieronder. 

 

Dr. R.E. Kibbelaar, secretaris LVC 

 

Adressen: 

……………………………….. 
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Lijst van klaar te leggen coupes 

Graag op een overzichtelijke wijze voor de visitatoren 

 

4x  mammasparende therapie na Röntgen localisatie met SN procedure 

4x  mammacarcinoom (mastectomie of ablatio ) 

4x  huidexcisies met melanoom 

4x inflammatoire dermatose 

4x  colon resectie preparaat met carcinoom, incl. z.m. TME preparaten 

4x non hodgkin lymfoom 

4x  punctie cytologie 

4x  maligne weke delen tumor 

4x  naaldbiopten CT geleid met de vraagstelling maligniteit 

4x  onderzoeksnummers met verwerking van consult/revisie 

4x  sectie  

 

Coupes met volgende kleuringen: 

PAS D 

EvG 

Giemsa 

Reticuline 

 

ER 

PR 

Her2 neu 

Keratine marker 

Melanoom marker 

CD3 

CD5 

CD20 

 

separaat de controlecoupes van uw specifieke kleuringen en de gebruikte immunokleuringen. 

(Indien de controlecoupe op het bewuste glaasje geplakt is, is dit niet van toepassing).  

 

De selectie van de gevallen laten we aan de eigen verantwoordelijkheid over. Immers het gaat 

hierbij naast een toetsing van buitenaf vooral om het geven van inzicht in de eigen uitvoering 

van de praktijk. 
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Lijst van op te sturen documenten of uploaden in ADAS 

 

 Dagprogramma met namen 

 Routebeschrijving 

 

 Evaluatie verslaglegging melanoom 

 Evaluatie verslaglegging mammacarcinoom 

 

 Overzicht GAIA per patholoog, laatste 2 jaren 

 Samenvatting resultaten SKML en/of andere kwaliteitsrondzendingen  met Plan van 

aanpak over de laatste 2 jaar 

 Beschrijving MIP- / FONA / VIM- meldingen laatste 2 jaar 

 Jaarverslag laatste 2 jaar 

 Beleidsplan 

 

 Plan van aanpak nav voorgaande visitatie 

 

 Plan van aanpak QS en KISZ 

 Rapportage audit CCKL en PvA (indien van toepassing) 

 Managementreview (indien van toepassing) 

 Rapport RCP (indien van toepassing) 

 

 Geanonimiseerde pathologieverslagen: alleen aan de visiterende pathologen! 

 

 

 


