
ADAS3 - Vragenlijst 3: Vragenlijst inzake vakgroepsfunctioneren 
Vragenlijst voorbeeld

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie
ADAS Visitatie B.V.

ADAS Visitatie B.V.
Vragenlijst voorbeeld Pagina 1



ADAS3 - Vragenlijst 3: Vragenlijst inzake vakgroepsfunctioneren 
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie - Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 3: Vragenlijst inzake vakgroepsfunctioneren 
Kwaliteitsprofiel

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de score door de visitatiecommissie vragen wij u als
hoofdgevisiteerde aan te geven hoe u voor iedere afzonderlijke norm de situatie in uw praktijk beoordeelt. U doet dat
door onder HUIDIGE SITUATIE een getal tussen 1 en 5 aan te geven (of 6 bij niet van toepassing). Het is de
bedoeling dat deze vragenlijst door de gezamenlijke vakgroep is geaccordeerd.

U krijgt de norm te zien. Druk vervolgens op "toelichting" (links onder de norm) voor uitleg over de opties 1 tot en
met 6. Als u de toelichting weer wegklikt ,kunt u een score invullen rechtsboven in het daarvoor beschikbare vakje.
Als u op "opmerking" klikt, kunt u desgewenst aangeven van welke norm en in welke mate wordt afgeweken.

1 - KWALITEITSDOMEIN: VAKGROEPSFUNCTIONEREN

1.1 - Quick scan en Kiszlijst

1.1.1. De vakgroep voert de Quick Scan en
Kiszlijst van het groepsfunctioneren minimaal
eens in de vijf jaar uit, maakt op basis hiervan
een plan van aanpak, en heeft een regeling om
uitkomsten te analyseren, verbeteracties vast te
stellen en protocolwijzigingen te implementeren.

 --------------------

1.1.2. Upload uw vorige Quick Scan en KISZ
evaluatie c.q. verbeterplan.

 
--------------------------------------------------------------

1.2 - (meerjaren)beleidsplan/jaarplan

1.2.1. De vakgroep heeft een actueel beleidsplan
en jaarplan en dit is afgestemd met de
beleidsplannen van de instelling.

 --------------------

1.3 - Gestructureerde vakgroepsvergaderingen

1.3.1. Er worden gestructureerde
vakgroepvergaderingen gehouden, genotuleerd
en de
actielijst wordt uitgevoerd.

 --------------------

1.4 - Aanspreken op ongewenst gedrag

1.4.1. Aanspreken op ongewenst gedrag.

 --------------------

1.5 - Belasting/belastbaarheid

1.5.1. Belasting/belastbaarheid.

 --------------------
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1.6 - Contacten in- en extern

1.6.1. Relatie met collega’s, deelname in
stafcommissies, contacten met de huisartsen. De
vakgroep neemt binnen en buiten de instelling
deel aan multidisciplinaire besprekingen/panels,
die noodzakelijk zijn voor het leveren van goede
dagelijkse patiëntenzorg.

 --------------------

1.7 - Medisch beleid

1.7.1. Medisch beleid.

 --------------------

1.8 - Openheid over incidenten

1.8.1. Openheid over incidenten.

 --------------------

1.9 - Melden aan Stafbestuur en Raad van Bestuur

1.9.1. Melden aan Stafbestuur en Raad van
Bestuur.

 --------------------
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ADAS3 - Vragenlijst 3: Vragenlijst inzake vakgroepsfunctioneren 
Bijlage uitleg

1.1.1 Optie 1: De vakgroep voert de Quick Scan van het vakgroepfunctioneren jaarlijks uit, maakt op basis hiervan
een plan van aanpak, en heeft een regeling om uitkomsten te analyseren, verbeteracties vast te stellen en
uit te voeren. De resultaten zijn gekoppeld aan het beleidsplan en jaarverslag van de vakgroep.
Optie 2: De vakgroep voert de Quickscan van het vakgroepfunctioneren tenminste iedere vijf jaar uit,
maak op basis hiervan een plan van aanpak, en heeft een regeling om uitkomsten te analyseren,
verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. 
Optie 3: De Quickscan wordt tenminste iedere vijf jaar uitgevoerd, de resultaten worden besproken maar er
worden geen verbeteracties vastgesteld en uitgevoerd.
Optie 4: De Quickscan wordt tenminste iedere vijf jaar uitgevoerd, maar de resultaten worden niet
besproken.
Optie 5: De Quickscan wordt niet uitgevoerd, de vakgroep evalueert haar functioneren ook niet op andere
wijze.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.  
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.2.1 Optie 1: Er is een systeem waarmee het beleidsplan/jaarplan en jaarverslag aantoonbaar wordt geëvalueerd
en waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.
Optie 2: De vakgroep heeft een actueel (meerjaren)beleidsplan/jaarplan en een jaarverslag. Dit is
afgestemd met de beleidsplannen van de instelling.
Optie 3: Er is een (meerjaren)beleidsplan/jaarplan en een jaarverslag, maar er is onvoldoende afstemming
met de beleidsplannen van de instelling.
Optie 4: Er is geen (meerjaren)beleidsplan/jaarplan en/of geen jaarverslag.
Optie 5: Er is geen (meerjaren)beleidsplan/jaarplan en/of geen jaarverslag ondanks een aanbeveling in deze
bij de voorgaande visitatie.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

  

1.3.1 Optie1: Er is een systeem waarmee de vakgroepvergaderingen worden geëvalueerd en waarbij de
uitkomsten worden gebruikt om de vakgroepvergaderingen te verbeteren.
Optie 2: Er worden gestructureerde vakgroepvergaderingen gehouden en genotuleerd en de 
uitvoering van de besluiten wordt gemonitord.
Optie 3: Er worden gestructureerde vakgroepvergaderingen gehouden en genotuleerd, maar de  uitvoering
van de besluiten wordt niet gemonitord.
Optie 4: Er worden vakgroepvergaderingen gehouden, maar zonder duidelijke structuur, notulen en
verslaglegging. 
Optie 5: Er worden geen vakgroepvergaderingen gehouden.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.4.1 Optie 1: Het voorkómen van ongewenst gedrag is onderdeel van de kwaliteitscyclus van de vakgroep, wordt
structureel besproken en maakt onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan.
Optie 2: Ongewenst gedrag wordt structureel besproken en er worden verbeteracties benoemd en
geïmplementeerd. 
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Optie 3: Ongewenst gedrag wordt als onwenselijk benoemd, wordt structureel besproken, maar er worden
geen verbeteracties geïmplementeerd.
Optie 4: Ongewenst gedrag  binnen de vakgroep wordt als onwenselijk benoemd maar niet structureel
besproken.
Optie 5: Ongewenst gedrag binnen de vakgroep wordt geaccepteerd als zijnde een individueel probleem.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.5.1 Optie 1: Er is binnen de vakgroep oog voor de belasting van collega's en een systeem om dat evenwicht
regelmatig te evalueren en te verbeteren en de resultaten zijn gekoppeld aan het beleidsplan en jaarverslag
van de vakgroep.
Optie 2: Er is binnen de vakgroep oog voor de belasting van collega's en een systeem om dat te
analyseren, te bespreken en te verbeteren.
Optie 3: Er is binnen de vakgroep oog voor de belasting van collega's en een systeem om dat te analyseren
en te bespreken. Daar vloeien echter geen verbeteracties uit voort.
Optie 4: Er is binnen de vakgroep oog voor de belasting van collega's zonder dat dit leidt tot verandering.
Optie 5: Er is binnen de vakgroep geen oog voor collega's die te veel belast worden
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.6.1 Optie 1: De vakgroep heeft een proactief beleid om zowel in- als externe contacten te onderhouden en 
gebruikt deze contacten om hun eigen functioneren te analyseren en zo nodig aan te passen en heeft dit
geborgd in haar kwaliteitscyclus.
Optie 2: Er zijn goede contacten, zowel in- als extern en de vakgroep gebruikt deze contacten om
hun eigen functioneren te analyseren en zo nodig aan te passen.
Optie 3: De vakgroep staat open voor zowel in- als externe contacten en bespreekt dit zonder te komen tot
verbeteracties .
Optie 4: De vakgroepleden individueel staan open voor zowel in- als externe contacten maar bespreken dit
verder niet .
Optie 5: De vakgroep werkt als een gesloten systeem zonder open te staan voor externe contacten.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.7.1 Optie 1: De vakgroepleden houden zich aan het afgesproken medisch beleid en hebben een systeem om
dat beleid regelmatig te evalueren en te verbeteren. De resultaten zijn gekoppeld aan het beleidsplan en
jaarverslag van de vakgroep.
Optie 2: De vakgroepleden houden zich aan het afgesproken medisch beleid en hebben een systeem
om dat beleid regelmatig te evalueren en te verbeteren.
Optie 3: De vakgroepleden houden zich aan het afgesproken medisch beleid, maar er is geen systeem om
dat beleid regelmatig te evalueren en te verbeteren.
Optie 4: Er zijn afspraken over het medisch beleid, maar de vakgroepleden houden zich daar niet (helemaal)
aan.
Optie 5: Er zijn geen afspraken over het medisch beleid.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.8.1 Optie 1: De vakgroep informeert meteen de inzender over de aard en de toedracht van incidenten met voor
de patiënt merkbare gevolgen en legt dit vast in het medisch dossier van die patiënt en gebruikt (bespreking
van) dergelijke incidenten structureel om herhaling te voorkomen en het zorgproces te verbeteren.
Optie 2: De vakgroep informeert meteen de inzender over de aard en de toedracht van incidenten
met voor de patiënt merkbare gevolgen en legt dit vast in het medisch dossier van die patiënt.
Optie 3: De vakgroep informeert de inzender meestal over de aard en de toedracht van incidenten met voor

ADAS Visitatie B.V.
Vragenlijst voorbeeld Pagina 5



ADAS3 - Vragenlijst 3: Vragenlijst inzake vakgroepsfunctioneren 
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie - Vragenlijst voorbeeld

de patiënt merkbare gevolgen maar legt dit onvoldoende vast in het medisch dossier van die patiënt.
Optie 4: De vakgroep informeert de inzender beperkt over de aard en de toedracht van incidenten met voor
de patiënt merkbare gevolgen en legt dit onvoldoende vast in het medisch dossier van die patiënt.
Optie 5: De vakgroep informeert de inzender niet over de aard en de toedracht van incidenten met voor de
patiënt merkbare gevolgen en legt dit niet vast in het pathologie rapport van die patiënt.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.9.1 Optie 1: De vakgroep meldt meteen aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur indien een
civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verbandhoudend met de zorgverlening tegen
(één van) hen is aangespannen, bewandelt gezamenlijk het juridische traject en komt daarbij tot (breed
gedragen) verbetervoorstellen.
Optie 2: De vakgroep meldt meteen aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur indien een
civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verbandhoudend met de zorgverlening
tegen (één van) hen is aangespannen en bewandelt gezamenlijk het juridische traject. 
Optie 3: De vakgroep meldt een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure
verbandhoudend met de zorgverlening die tegen (één van) hen is aangespannen aan het stafbestuur en
aan de raad van bestuur maar maakt geen gebruik van de juridische afdeling van het ziekenhuis.
Optie 4: De vakgroep meldt een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure
verbandhoudend met de zorgverlening die tegen (één van) hen is aangespannen niet aan het stafbestuur
en/of aan de raad van bestuur.
Optie 5: De vakgroepleden melden een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure
verbandhoudend met de zorgverlening die tegen (één van) hen is aangespannen niet aan elkaar, noch aan
het stafbestuur of aan de raad van bestuur.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.
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