
 
 
Visiteren in Corona tijd. Update december 2021. 
 
 
Aanleiding 
De huidige Covid-19 pandemie vraagt aanpassing van de manier waarop tot nu toe de 
kwaliteitsvisitaties plaatsvonden. Om herregistratie niet in de knel te laten komen van de 
individuele reumatologen EN om geen stuwmeer van in te halen visitaties te laten ontstaan, 
hebben voorzitter en vicevoorzitter van de Commissie Kwaliteitsvisitaties voorwaarden 
opgesteld hoe de visitaties kunnen plaats vinden. 
Dit is een dynamisch document en zal, afhankelijk van het beloop van de Covid -19 
pandemie, zo nodig worden aangepast.  
 
Uitgangspunt 
Tot medio mei 2021 hebben de kwaliteits visitaties 100% online plaatsgevonden met 
goedkeuring van beide partijen (commissie leden en  de te visiteren vakgroep).  
Vanaf eind mei 2021 zijn de eerste stappen gezet om meer fysiek te visiteren.  
De gesprekken met de vakgroep en de reumaconculentes worden op locatie gevoerd, de 
overige gesprekken digitaal. Een en ander in goed overleg. 
 
Helaas vraagt de nieuwe toename van Corona patiënten wederom aanpassing van de manier 
waarop gevisiteerd kan worden: we gaan weer 100% digitaal visiteren. 
Indien de situatie ten aanzien van de Covid-19 pandemie verandert zal ook dit document 
weer worden aangepast.   
 
Indien online visiteren onwenselijk gevonden wordt door de te visiteren vakgroep,  zal de 
visitatie worden uitgesteld. Er kan  echter geen toezegging gedaan worden op welke termijn 
de visitatie alsnog ingepland zal gaan worden.  
 
 
De kwaliteitsvisitatie 

1. Alle gesprekken (vakgroep, ondersteuners, staf, RvB ea)  vinden digitaal plaats . 
2. De te visiteren vakgroep (verder benoemd als: de vakgroep) zorgt voor een goede 

online verbinding met Teams of Zoom.  
3. Iederere gast van een van de gesprekken heeft een eigen inlog mogelijkheid, zodat de 

naam van de betreffende gast (medisch specialist/HA/RvB) zichtbaar is voor de 
visitatiecommissie en dit geldt ook voor de visitatiecommissie ad hoc.  De link voor de 
online vergadering wordt tenminste 3 dagen voor de visitatie naar alle 
belanghebbenden doorgestuurd.  



 
 

4. De vakgroep zorgt dat er een zogenaamde host aanwezig is gedurende de gehele 
visitatie dag om de online vergaderingen te starten en genodigden toe te laten tot een 
vergadering. De host is voor de visitatie commissie gedurende de gehele visitatiedag 
bereikbaar (telefonisch). 

5. Het dagprogramma wordt afgestemd met de visitatie commissie. De vakgroep overlegt 
het programma met de voorzitter van de commissie ad hoc, minimaal 2 weken voor de 
geplande visitatie. Tussen de verschillende gesprekken zit tenminste 15 min pauze 
(i.o.m. de voorzitter van de visitatie cie.) alsmede een lunchpauze. 

6. Bezoek aan polikliniek, dagbehandeling en het dossier onderzoek komen helaas te 
vervallen.  
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