
 

 

 

Vernieuwde VRA-visitatiemethodiek 

 

Sinds 2014 maakt de VRA bij het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties gebruik van de 

Waarderingssystematiek voor de Kwaliteitsvisitatie. Een normeringstelsel en een set van minimale 

eisen waaraan de kwaliteit van de zorg dient te voldoen, volgens een 5 punts-schaal (streefnorm, 

norm, aanbeveling, zwaarwegend advies en voorwaarde). Dit heeft geleid tot een gestandaardiseerde 

wijze van oordeelsvorming. 

In 2017/2018 heeft het SKMS-project ‘Doorontwikkeling VRA-Kwaliteitsvisitatie’ plaatsgevonden 

waarin de visitatieprocedure en de Waarderingssystematiek zijn geëvalueerd en geactualiseerd.  

Er is een norm toegevoegd over de samenwerking met de physician assistant/verpleegkundig specialist 

en een norm over fysiek individueel contact met de patiënt. Ook zijn enkele ‘Overige 

kwaliteitsaspecten’ toegevoegd, die randvoorwaarden voor goede zorg beschrijven. De normen zijn 

onder andere vertaald naar vakgroepen die bestaan uit één revalidatiearts. Dit is gedaan aan de hand 

van een leidraad opgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Er is 

besloten om voor solistisch werkzame revalidatieartsen aansluiting bij een intervisiegroep verplicht te 

stellen. In de intervisiegroep is tenminste aandacht voor kennisdeling, samenwerking met collega’s, 
communicatie, kwaliteit van zorg, toekomstbestendigheid van de praktijk, volgen van de richtlijnen, 

continuïteit van zorg, belasting/belastbaarheid van de revalidatiearts, klachten, incidenten en 

calamiteiten.    

De actuele waarderingssystematiek is vervolgens vertaald in een vernieuwde visitatiemethodiek. Een 

nieuw aspect van de visitatiemethodiek is dat vakgroepen zelf dienen aan te geven welke normering 

op de 5 punts-schaal van toepassing is. Hierdoor krijgen vakgroepen voorafgaand inzicht in potentiële 

verbetermogelijkheden. Een ander nieuw aspect is dat voorafgaand aan de visitatie een aantal 

relevante normen worden voorgelegd aan de gesprekspartners. Hierdoor zijn de gesprekspartners 

beter voorbereid op het gesprek.  

Om de registratielast voor de vakgroepen niet te laten toenemen, is besloten om de KISZ-vragenlijst te 

laten vervallen.  

Vanaf 1 januari 2019 worden kwaliteitsvisitaties door de VRA op basis van de nieuwe 

visitatiemethodiek uitgevoerd. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de Commissie Kwaliteit 

via e-mail kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoon 030 – 273 9675 
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