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Nieuwsbericht Kwaliteitsvisitaties 

 

Graag praten we alle leden bij over de activiteiten en plannen van de Commissie Kwaliteit en de 

Landelijke Visitatie Commissie rond de kwaliteitsvisitaties (= beroepsvisitaties).  

Belang van de kwaliteitsvisitatie 
Het deelnemen aan kwaliteitsvisitatie was en is een eis voor herregistratie. Hiernaast zien we dat het 

belang van de eigen kwaliteitsvisitatie groter wordt: de leden, de medische staven, de raden van 

bestuur, de zorgverzekeraars, de RGS, de RvA auditteams en  de IGZ bevragen de pathologie 

afdelingen naar de resultaten van de kwaliteitsvisitatie.  

De systematiek van visitatie 
In juni 2012 hebben we als NVVP een nieuwe waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitatie 

Pathologie aangenomen. Deze systematiek is gebaseerd op de zgn. kwaliteitsvisitatie Nieuwe Stijl van 

het Kwaliteitsinstituut (voormalig CBO) en hiermee lopen we (nog steeds) voorop. Helaas hebben we 

deze waarderingssystematiek nog niet kunnen vertalen in de visitatiepraktijk. De ambitie was om 

integraal over te stappen naar een digitaal visitatiesysteem met incorporatie van de 

waarderingssystematiek, dit is echter niet gelukt. Medio 2013 is het digitaal visitatiesysteem ADAS2 

in gebruik genomen, na oplossen van diverse bugs en tekortkomingen is het systeem in de praktijk 

goed bruikbaar. Het systeem ontbeert echter diverse cruciale functies voor volledig digitaal beheer 

van de visitatie dossiers, verwerking van de nieuwe vragenlijsten en het genereren van rapporten. 

ADAS 3 moet voorzien in dit alles maar helaas laat de oplevering van een werkend ADAS 3 al meer 

dan 1 jaar op zich wachten. In het overleg met CBO van januari j.l. is ons verzekerd dat het met de 

nieuwe softwareontwikkelaar nu goed gaat komen.  

Het visitatie reglement. 
Als gevolg van de veranderende eisen die worden gesteld aan de visitatiepraktijk en borging van de 

kwaliteit van de visitatie is het nodig het visitatiereglement aan te passen. Het concept is door de 

algemene ledenvergadering van 23 april j.l. geaccordeerd. De definitieve versie vind u hier 

[http://www.pathology.nl/kwaliteitsvisitatie]. 

De Landelijke visitatiecommissie (LVC) 
De LVC moet professionaliseren waarvoor het nodig is de menskracht te kwantitatief en kwalitatief 

te versterken. De cie. leden krijgen bij toerbeurt de rol van voorzitter en leveren een gelijke bijdrage 

aan de visitatie voorbereiding en rapportage. Het college van co-visitatoren komt hiermee te 

vervallen. Ook zal een AIOS lid van de LPAV als toehoorder participeren in de ad hoc visitatie cie. 

Hiermee wordt visiteren een onderdeel van de medische vervolgopleiding pathologie en proberen 

http://www.pathology.nl/kwaliteitsvisitatie
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wij de continuïteit van de LVC systematiek verder te verzekeren. Tenslotte, visitaties worden 

ingewikkelder, bijv. door het moeten visiteren van meerdere locaties in geval van fusie-vakgroepen 

en het voeren van de vakgroepgesprekken met de gehele fusie vakgroep. 

Ook dit vraagt een professionalisering van de LVC. We moeten als NVVP bereid zijn hierin te 

investeren, in menskracht, denkkracht en financiën. De digitalisering van de visitatie praktijk brengt 

hogere kosten met zich mee (applicatie ontwikkeling, beheer en licenties).  

De NVVP bedankt het college van visitatoren hartelijk voor hun langdurige inzet, betrokkenheid en 

inhoudelijke  inbreng voor de kwaliteitsvisitaties! Het bestuur en de LVC zijn blij te kunnen melden 

dat meerdere leden van het college bereid gevonden zijn toe te treden tot de LVC. Hun benoeming 

door het bestuur heeft inmiddels plaats gevonden. Zie de samenstelling van de LVC in bijlage 1. De 

LVC heeft nog ruimte voor 1-2 visitatoren.  

Kwaliteitsindicatoren 
Na een visionaire maar misschien wat overhaaste start enkele jaren terug m.b.t. benchmarking van 

kwaliteitsindicatoren voor de pathologie bezinnen we ons op een nieuwe aanpak die wordt gedragen 

door de gehele vereniging. Een minimumset aan indicatoren staan nu op de website en kunnen in 

ADAS  worden geupload. Aandachtspunt voor de LVC is het realiseren van een gebruiksvriendelijke  

en uniforme wijze van data verzameling en uploaden. Voorstellen voor indicatoren van kwaliteit van 

beroepsuitoefening van de pathologen zullen o.a. in het kwaliteitssymposium van november 

bediscussieerd worden.  

Kwaliteitsvisitatie LVC en systeem visitatie CCKL/ISO 
In de loop der jaren is er overlap ontstaan tussen kwaliteitsvisitatie van de LVC en de audit voor CCKL 

en ISO. Dat is belastend en onnodig. Daarom is het nodig te komen tot een synergie tussen de 

visitaties van de LVC en die van de ISO/CCKL. Belangrijk in deze is dat beide visitaties gebaseerd zijn 

op verschillende uitgangspunten maar wel goed op elkaar aansluiten. Met de LVC visitatie sluiten we 

ons aan bij het vakgroep visitatie model van de medisch specialistische verenigingen gericht op de 

evaluatie van de 4 kwaliteitsdomeinen: evaluatie van zorg, vakgroep functioneren, professionele 

ontwikkeling en het cliëntenperspectief. Uitgangspunt in de methodiek is het waarderen van de 

beroepsuitoefening en het spiegelen door collegae. De ISO visitatie is gebaseerd op het evalueren 

van het laboratorium kwaliteitssysteem en de laboratoriumprocessen. O.i. is het van groot belang 

voor de toekomst van ons specialisme dat we ons als ‘dokter’ blijven profileren en identificeren met 

de rol van medisch specialist. Hierover heeft al enkele malen overleg plaats gevonden tussen NVVP 

en Raad voor Accreditatie. In het najaar van 2015 zal verdere inhoudelijke afstemming plaatsvinden 

tussen pathologen/ISO auditoren en visitatoren.  

En verder 
Het voornemen is na de NVVP dagen een implementatieplan voor de nieuwe 

waarderingssystematiek voor te leggen aan de leden. In tussentijd nodigen we u uit voor discussie 

over bovenstaande onderwerpen in het forum op de site.  
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