Visiteren in/na Corona tijd. Update april 2022

Aanleiding
De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen jaren aanpassing gevraagd van de manier waarop
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
De afgelopen 2 jaar hebben de kwaliteits visitaties afwisselend volledig digitaal of
gedeeltelijk digitaal, zogenaamd hybride, plaats gevonden. De laatste 2 maanden betekende
dat weer 100% digitaal visiteren. Per 31 maart 2022 kunnen er nieuwe versoepelingen
doorgevoerd worden.
Omdat een gedeeltelijk digitale visitatie een voordeel bleek voor gesprekspartners op een
visitatiedag, zal deze mogelijkheid om deel te nemen aan de gesprekken blijven bestaan.
Globaal zal een visitatie dag er als volgt gaan uitzien:
• De gesprekken met de vakgroep en de reumaconsulentes /VS/PA zullen op locatie
fysiek gevoerd worden (vis-a-vis).
• De gesprekken met RvB, VMS/Stafbestuur en HA mogen zowel fysiek als digitaal
plaatsvinden.
• Dagbehandeling en polikliniek kunnen (weer) bezocht worden. Status onderzoek
vindt weer plaats 1-op-1 (visitatiecommissie lid en reumatoloog).
De gevisiteerde vakgroep draagt zorg voor:
1. Adequate vergaderingruimte, afgestemd op de geldende Coronaregels die er op dat
moment gelden.
2. De te visiteren vakgroep zorgt voor een goede online verbinding met Teams of Zoom
indien een deel van de gesprekken digitaal plaatsvindt.
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 vergaderinge te starten en genodigden toe te laten tot een
veradering. De host is voor de visitatie commissie gedurende de gehele bereikbaar
(telefonisch).
5. Tussen de verschillende gesprekken zit bij voorkeur15 min pauze.
6. Het voorstel voor het definitieve dagprogramma wordt 2 weken voor de geplande
visitatiedatum met de dagvoorzitter kortgesloten. Eventuele (kleine) aanpassingen
kunnen dan nog doorgevoerd worden
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