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Visitatie is een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten
in Nederland. Het is een uniek systeem in de wereld omdat het gestructureerd
een aantal facetten van het medisch handelen en de omgeving waarín dat
gebeurt, onder de loep neemt. Ruim 15 jaar vinden in Nederland
kwaliteitsvisitaties plaats. Tot nu toe lag het accent op de voorwaarden voor
een goede zorgverlening. Maar het model verschuift steeds meer naar de
inhoud van het medisch handelen en komt zo tegemoet aan de wensen van veel
wetenschappelijke verenigingen.

Het boek ‘Kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl’ gaat over deze vernieuwde wijze van
visiteren. Breder omdat het meer aspecten van het medisch handelen belicht, en dieper
omdat het meer nadruk legt op de evaluatie van de patiëntenzorg, het functioneren van
de maatschap en de ervaringen van patiënten. Voor deze nieuwe wijze van visiteren zijn
instrumenten ontwikkeld en getest tijdens proefvisitaties. Diverse wetenschappelijke
verenigingen van medisch specialisten hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd.
Visitatie- of kwaliteitscommissies van wetenschappelijke verenigingen kunnen de
ontwikkelde instrumenten op maat aanpassen voor de eigen beroepsgroep. Van de te
visiteren maatschappen wordt veel inzet verwacht: er ligt nu meer accent op
zelfevaluatie. Dit betekent dat de maatschapsleden met elkaar bespreken wat er kan
worden verbeterd op basis van de uitkomsten van de evaluaties.
‘Dat vind ik een groot voordeel, de visitatie heeft daardoor ook een educatief effect: de
maatschap beoordeelt zichzelf, stelt een verbeterplan op en bespreekt dat met de
visitatiecommissie’, aldus Frans Reijnders, voorzitter van de visitatiecommissie van de
gynaecologen. De totstandkoming van het handboek is mogelijk gemaakt door de Orde
van Medisch Specialisten en methodologisch ondersteund door het Kwaliteitsinstituut
voor de gezondheidszorg CBO.
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