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Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderings systematiek 
voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn 
aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. 
Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met 
kwaliteit omgaat. Het uitvoeren van het proces om tot kwaliteits-
verbetering te komen vormt de essentie. In plaats van het beoor-
delen van de kwaliteit van de zorg, waar met name aandacht is 
voor uitkomsten van zorg, wordt nu de nadruk meer gelegd op de 
mate van zorg voor de kwaliteit. 

De achtergrond van de transitie naar deze structuur van kwaliteits-
cultuur staat beschreven in het artikel “Help de  kwaliteitsvisitatie 
komt eraan”.1 De basis van onze kwaliteitscultuur wordt gevormd 
door de combinatie van het meerjaren beleidsplan, het jaarplan, 
het jaarverslag en het huishoudelijk reglement. Dit vormt het 
“fundament” van het kwaliteitsbeleid. Op grond van het meerjaren 
beleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. In het jaarverslag 
wordt de verbeterpunten van het afgelopen jaarplan aan de hand 
van de PDCA-cyclus geëvalueerd. In het huishoudelijk reglement 
wordt aangeven op welke wijze de PDCA-cyclus van elk kwaliteit-
sonderwerp georganiseerd is en wordt uitgevoerd. Zo zouden er 
maandelijks binnen de vakgroepvergadering, alternerend kwaliteits-
onderwerpen aan de orde kunnen komen. Op deze wijze vindt dan 
jaarlijks een  evaluatie van elk kwaliteitonderwerp plaats volgens het 
PDCA-principe, zonder dat dit veel extra administratieve belasting 
oplevert. De uitkomsten hiervan kunnen jaarlijks in een jaarverslag 
worden samengevat. Zowel een overzichtelijk aantal te behalen 
verbeterpunten in het jaarplan als de uitkomsten van die verbeter-
punten in het jaarverslag, kunnen kort geformuleerd worden. 

Daarnaast is door de FMS het project STeRK gestart om te beoor-
delen welke data uit de kwaliteitsvisitaties effectief gebruikt 
kunnen worden en hoe de normen- en waarderingssystematiek 
onderhouden kunnen worden. Dit heeft geleid tot de notitie 
”Toekomstvisie op Kwaliteitsvisitatie”, waarin onder andere de 
volgende aanbevelingen worden gedaan:
•  Spits de kwaliteitsaspecten bij het patiëntenperspectief toe op 

uitkomstgerichte zorg (Waardegedreven zorg).
•  Pas de kwaliteitsaspecten van het patiëntdomein zodanig aan, 

dat Samen Beslissen als uitgangspunt voor het medisch specia-
listisch handelen wordt genomen in alle fasen in het zorgproces.

Als onderdeel van Waardegedreven zorg heeft Samen Beslissen 
ten doel de juiste zorg voor de juiste patiënt te  bewerkstelligen 
(niet alles wat kan, moet). Daarom is “Samen Beslissen” 
als nieuwe norm toegevoegd. De vakgroep ontwikkelt 
 activiteiten (creëert tijd en ruimte, stimuleert vaardigheden 
of gebruikt instrumenten) die het gesprek hierover verbeteren 
tussen zorggebruikers en zorgverleners. 

Andere opvallende aanpassingen zijn toegepast in de normen:
•  PDCA-uitkomsten van zorg. Hierbij zijn aandacht voor de 

uitkomsten van zorg (zoals morbiditeit/mortaliteit/DICA 
registraties) samengevoegd tot een norm.

•  Zorgnetwerken. Deze is nu niet alleen maar gericht op 
samenwerking met huisartsen, maar ook met andere eerste-, 
tweede- en derdelijns zorgaanbieders.

•  Algemene Chirurgie en het Vier-ogenprincipe. Toegevoegd aan 
de bestaande norm is dat voor alle geplande operaties het 
“vier-ogen principe” wordt toegepast (een ander dan degene 
die de primaire indicatie heeft gesteld, beoordeelt tevens de 
operatie-indicatie) 

•  Huishoudelijk reglement/beleidsplan/jaarplan/jaarverslag. 
Toegevoegd is het hebben van een huishoudelijk reglement, 
waarbij ook nadruk wordt gelegd op de onderlinge samenhang 
van beleidsplan, jaarplan en jaarverslag.

•  Fit to perform. Naast het hebben van een regeling voor 
compensatie na dienst is er ook aandacht voor individuele 
belastbaarheid en het seniorenbeleid.

Een overzicht van de gehele normenset van de waarderings-
systematiek staat op www.heelkunde.nl, onder het subkopje 
‘kwaliteits visitatie’ waar u ze via ‘Handige documenten en links’ 
kunt vinden. n
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