
Individuele Kwaliteitsvisitatie  

 

De Individuele kwaliteitsvisitatie is bestemd voor revalidatieartsen die werkzaam zijn als zzp’er, 

interimmer of als enige revalidatiearts in een instelling. 

 

De Individuele Kwaliteitsvisitatie is een ‘digitale’ visitatie die plaatsvindt met behulp van Compass. Deze 

applicatie ondersteunt de revalidatiearts en de visitatiecommissie ad hoc. 

Het visitatiegesprek tussen de visitatiecommissie ad hoc en  de revalidatiearts vindt online plaats via 

Zoom of Teams. 

De visitatiecommissie ad hoc kan tijdens het visitatietraject besluiten dat een bezoek aan de praktijk 

noodzakelijk is. Eventuele kosten hiervoor worden doorberekend.  

 

Afhankelijk van de werksituatie van de betreffende revalidatiearts kunnen de volgende instrumenten 

worden ingezet: 

− Waarderingssystematiek voor de Individuele visitatie 

− Quick Scan individueel 

− Dossierbeoordeling 

− Vragenlijst Persoonlijke- en Praktijkinformatie 

− Vragenlijst Waardering door werkplekken 

− Medical audit 

− Patiëntenenquête (Er wordt een format aangeboden via Compass. Het is niet verplicht dit te 

gebruiken. Men mag ook eigen vragenlijst gebruiken.) 

 

Voorwaarden voor het aanvragen van een Individueel kwaliteitsvisitatietraject 

 

1. Revalidatieartsen kunnen een Individueel Kwaliteitsvisitatietraject aanvragen als 

a. zij als enige revalidatiearts werkzaam zijn in de instelling of zelfstandig een praktijk voeren 

b. zij werkzaam zijn als interimmer of zzp’er 

2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de revalidatiearts om tijdig te signaleren dat hij/zij niet kan 

voldoen aan de herregistratie-eis t.a.v. de externe kwaliteitsevaluatie (= kwaliteitsvisitatie) en bij de 

VRA een verzoek in te dienen voor een individueel kwaliteitsvisitatietraject.  

3. Een aanvraag voor een Individueel kwaliteitsvisitatietraject dient 1 jaar voor de datum van 

herregistratie ingediend te worden. 

4. Indien men binnen 12 maanden geherregistreerd moeten worden is het voor de VRA niet mogelijk om 

nog tijdig een individueel kwaliteitsvisitatietraject aan te bieden. De VRA zal in dit geval ook geen 

verklaring afgeven dat de betreffende revalidatiearts niet heeft kunnen deelnemen aan de 

kwaliteitsvisitatie. Dit zal consequenties hebben voor de herregistratie van de betreffende 

revalidatiearts (waarschijnlijk verkorte herregistratie). 

5. Revalidatieartsen werkzaam in overzeese gebieden die horen bij Nederland, zijn opgeleid in 

Nederland en werkzaam zijn in een revalidatie-instelling vergelijkbaar met de revalidatie-instellingen in 

Nederland, kunnen deelnemen aan een individueel kwaliteitsvisitatietraject en hiervoor een verzoek 

indienen bij de VRA. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder lid 1 tot en met 4. 

6. Na binnenkomst van de aanvraag voor een individueel kwaliteitsvisitatietraject draagt de VRA zorg 

voor de uitvoering hiervan binnen een termijn van 12 maanden. Mocht dit om aantoonbare redenen 

niet mogelijk zijn voor de VRA en leiden tot een probleem bij de herregistratie van een revalidatiearts, 

dan draagt de VRA zorg voor het overleggen van een dispensatiebrief aan de Registratiecommissie 

Geneeskundig Specialisten (RGS) t.a.v. de kwaliteitsvisitatie van de betreffende revalidatiearts. Het 

VRA-bestuur dient deze brief te ondertekenen. 

 

De kosten voor een Individueel kwaliteitsvisitatietraject vindt u onder Tarieven Kwaliteitsvisitaties  

 


