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Waarden

Normen

KWALITEIT

� autonomie

� rechtvaardigheid

� patiëntveiligheid

� klanttevredenheid

� informed consent

� tandarts in basispakket

� barcode in LMS 

� score 5 op de enquete

“het GOEDE”

Is “goedheid” te 
graderen?

- Kwaliteitsvisitaties moeten transparant zijn – normen zijn een voorwaarde



- De 5-puntschaal maakt de visitatie concreet  

Adviescie Kwaliteitsvisitatie januari 2012: advies 
kwaliteitsvisitaties wetenschappelijke verenigingen

Kwaliteit rubriceren in 4 domeinen:

I Kwaliteit van zorg

II Kwaliteit van vakgroepfunctioneren

III Kwaliteit van het cliëntenperspectief 

IV Kwaliteit van de professionele ontwikkeling

Voor ieder Kwaliteitsdomein een set van normen

Iedere norm waarderen vlgs 5-puntsschaal:

� Voorwaarde (V)

� Zwaarwegend advies (ZA)

� Aanbeveling (A)

� Good Practice (G)

� Best Practice (B)

?

Wat zijn de 
onderliggende 

waarden



- De LVC adviseert over een vertaling van waarden en normen naar de 
klinische pathologie – de NVVP stelt vast

De LVC van de NVVP: de visitatie politie?

• Uitvoerende instantie – valt hiërarchisch 
onder de CKBU 

• 7 pathologen afspiegeling van de praktijk? 
� man/vrouw  UMC/perifeer   jong/oud

• Ondersteuning door college van visitatoren en 
ambtelijk secretaris

Juli 2011 nieuw visitatie reglement:

• Conclusies en aanbevelingen naar RvB en medische staf

• 1 jaar voortgangsrapportage: verhogen effectiviteit visitatie

• (schriftelijke) herevaluatie afhankelijk van gestelde termijn



- Dit is niet “CCKL’erig”

Ontwikkeling van een normendocument 
voor de NVVP; voorbeeld:

“Het laboratorium dient te beschikken over een samenhangend 
kwaliteitssysteem, vastgelegd in een kwaliteitshandboek, dat betrekking 
heeft op het werk van het laboratorium betreffende de patiëntenzorg. Het 
kwaliteitsbeleid dient verwoord te zijn in een beleidsplan met afgeleide 
doelstellingen en verantwoord te worden in een jaarverslag”.

• Het laboratorium/vakgroep beschikt niet over een herkenbaar 
kwaliteitsbeleid: V (6 maanden)

• Het laboratorium/vakgroep toont structurele tekortkomingen op het gebied 
van kwaliteitsbeleid: ZA (2 jaar)

• Het laboratorium/vakgroep toont incidentele tekortkomingen op het gebied 
van kwaliteitsbeleid: A (5 jaar)

• Het laboratorium/vakgroep voert een adequaat kwaliteitsbeleid: G
• Het laboraorium/vakgroep heeft een geaccrediteerd/of gecertificeerd 

kwaliteitssysteem: B

Patiëntveiligheid en transparantie



- In de uitvoering zijn deze visitaties niet te combineren – niet door de cie. 
en niet door het te visiteren laboratorium

Nederland visitatieland:

• Klinische specialismen kennen geen pendant voor de CCKL/RvA visitatie

• De CCKL/RvA visitatie is accrediterend: toekennen van een label; o.b.v. …

• De medische visitatie is gebaseerd op zelfevaluatie en bevorderen van 
verbeterplannen; spiegelen is de methode; “inhoudelijk” o.b.v. …

• De MSRC opleidingsvisitatie is gericht op het borgen van de medische 
vervolgopleiding cf. de CANMEDS competenties; o.b.v. …

• De inventariserende vragen en data tonen logischerwijze overlap – in de data 
verzameling is efficiëntie winst te behalen



Toekomstverkenning:

• Levend normendocument: continue aanpassing waardering normen

• Rol spiegelindicatoren: basis normering – wat is haalbaar?

• Digitale visitatie, beheer en voortgangsmonitoring (ADAS)

• Radiologen als methodische sparringpartners in visitatieontwikkeling

• Visitatie rapport naar de OR, naar patiëntverenigingen?


