
Programma visitatiedag 

Het is de bedoeling dat u aan de hand van het voorbeeld zelf het dagprogramma indeelt, 
aangevuld met de namen, de juiste titulatuur, alle voorletters, de juist gespelde achternaam en 
de functie van de personen met wie de gesprekken zullen worden gevoerd. Indien wijzigingen 
op het voorbeeldprogramma noodzakelijk zijn, dan moet u dat voorleggen aan de voorzitter 
van de visitatiecommissie. U wordt verzocht de volgende personen uit te nodigen voor een 
gesprek met de visitatiecommissie ad hoc: 

 een lid van de Raad van Bestuur of directie van uw ziekenhuis, eventueel samen met 
manager reumatologie (dit zijn “derden” dus een in te vullen online vragenlijst!) 

 een afgevaardigde van het stafbestuur (dit zijn “derden” dus een in te vullen online 
vragenlijst!), 

 een A(N)IOS, 
 van de maatschap interne en de maatschap orthopedie ieder een lid, die voldoende 

bekend zijn met het functioneren van uw maatschap c.q. vakgroep, (ook voor dezen is 
er een online vragenlijst) 

 een afvaardiging van bij uw afdeling betrokken reumaconsulent/verpleegkundig 
specialist/physician assistant.   

 een afvaardiging (bij voorkeur 2 personen) van de regionale huisartsen, gemandateerd 
door haar achterban. Wij verzoeken u de huisartsen te vragen zoveel mogelijk bij hun 
voorbereiding op de visitatie het ‘enquêteformulier voor huisartsen’ te gebruiken. 
Ook deze enquête is online beschikbaar. De huisartsen moeten dan ook met namen en 
e-mail adressen als “derden”worden opgegeven. Het verzoek om medewerking en het 
aanbieden van de enquête doet u met aan afzonderlijk aanbiedingsbericht waarin u 
goed herkenbaar bent door het instellingslogo en de namen van de vakgroepleden. 
Deze informatie is van belang om de visitatiecommissie ad hoc in de gelegenheid te 
stellen de diverse reumatologiepraktijken in te kunnen vergelijken. Wanneer de 
enquêtes op papier zijn ingevuld wordt de vertegenwoordiger van de huisartsen 
gevraagd deze tijdens het gesprek met de visitatiecommissie ad hoc te overhandigen. 

 Ter bevestiging kunt u alle genoemde personen het dagprogramma toezenden. 

  



Voorbeeld dagprogramma 

09.00-09.10 Ontvangst 

09.010-09.30 Onderlinge voorbespreking visitatoren 

09.30-11.30 Gesprek met de vakgroep (bespreking 
vragenlijsten/verbeterplannen) 

11.30-12.00 Gesprek met VRC’s, NP’s, PA’s 

12.00-12.30 Gesprek met de huisarts 

12.30-13.30 Lunch met de vakgroep 

Als er A(N)IOS zijn, eerst met A(N)IOS 15 minuten alleen. 

13.30-14.00 Gesprek met afgevaardigden van stafbestuur, 
interne en orthopedie. Dit mag ook een ander 
specialisme zijn. 

14.00-14.30  Gesprek met RvB, manager reumatologie 

14.30-15.00 Bezoek dagbehandeling 

15.00-16.00 Bezoek polikliniek en dossieronderzoek 
16.00-16.15 Nabespreking visitatoren 
16.15-16.30 Slotbespreking met de vakgroep/maatschap 
16.30-16.40 Evaluatie en afsluiting 

  

 


