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Toelichting op de systematiek van het
visitatieprogramma voor huisartsen
In het Kaderbesluit van het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en
medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) van 2008 is vastgelegd dat huisartsen,
als een van de eisen voor herregistratie, moeten deelnemen aan het visitatieprogramma: “heeft
deelgenomen aan het visitatieprogramma”. (Zie Kaderbesluit CHVG artikel D.17 Eisen voor
herregistratie).
In februari 2015 is door de LHV en het NHG besloten dat het ontwikkelde visitatieprogramma
voor huisartsen gericht op het individueel functioneren facultatief is voor huisartsen die in een
geaccrediteerde praktijk werken. Aan de herregistratie-eis (Kaderbesluit CHVG 2008) “heeft
deelgenomen aan het visitatieprogramma” voldoen zowel het visitatieprogramma (visitatie
gericht op het individueel functioneren) als praktijkaccreditering/certificering (praktijkvisitatie).
Het gaat hierbij om het aantoonbaar en systematisch werken aan het individueel functioneren
van de huisarts en/of verbetering van de huisartsenpraktijk, waarbij het meten van de patiënten
tevredenheid over de kwaliteit van de geleverde zorg een verplicht onderdeel is.
Huisarts dient bij de aanvraag tot herregistratie na 1 januari 2016 aan te tonen dat hij/zij in
de referteperiode (5 jaar) voorafgaand aan datum herregistratie heeft deelgenomen aan het
visitatieprogramma:
1.

Deelgenomen heeft aan het visitatieprogramma (gericht op het Individueel Functioneren
Huisartsen) zoals aangeboden door de wetenschappelijke vereniging,

of
2.

Aantoonbaar deelgenomen heeft aan de accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk. De toekenning van het betreffende accreditatiekeurmerk of certificaat dient te
hebben plaatsgevonden.
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Visitatieprogramma en praktijkaccreditering/certificering
Ad 1. Visitatieprogramma (gericht op het Individueel functioneren huisartsen)
Zie www.mijnvisitatie.nl over de inhoud van het visitatieprogramma.
Ad 2. Accreditering en certificering van de huisartsenpraktijk
Naast NPA worden onderstaande certificaten door de beroepsgroep erkend, mits de Raad van
Accreditatie (RvA) die certificerende organisatie voor de bijbehorende certificaten heeft toegekend. In de eerste kolom “Certificaat” staan de certificaten weergegeven die door de beroepsgroep erkend worden. In de tweede kolom “Certificerende organisaties” staan de certificerende
organisaties. Op de website van de RvA (www.rva.nl) kunt u terugvinden welke organisaties door
de RvA zijn geautoriseerd voor het betreffende certificaat.
Certificaat
NHG Praktijkaccreditering:
- Kwaliteitsnormen voor de
huisartsenpraktijk

Certificerende organisatie
NPA B.V.

NPA certificering Apotheekhoudende huisNPA B.V.
artsenpraktijken:
- Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk
en LHV norm Farmaceutische zorgverlening
door apotheekhoudende huisartsen

*

Certificering Apotheekhoudende
huisartsenpraktijken:
- LHV norm Farmaceutische zorgverlening
door apotheekhoudende huisartsen in
combinatie met ISO 9001/NEN-EN 15224

Zie de certificeringsregeling voor de
certificerende instellingen LHV-norm
“Farmaceutische zorgverlening door
apotheekhoudende huisartsenpraktijken”
versie 2014

HaZo24
- NEN-EN 15224, versie 2017 en aanvullende
richtlijnen Stichting HaZo24

Stichting HaZo24 (www.hazo24.nl) kan aangeven
welke organisaties erkend zijn.

HKZ
- HKZ schema Kleine Organisaties, versie 2010

Certificerende instellingen die zijn
geaccrediteerd door RvA voor het HKZ
Schema Kleine Organisaties

NEN-EN 15224, versie 2017*

Certificerende instellingen die zijn
geaccrediteerd door RvA voor NEN-EN 15224

Sinds 2012 is voor ISO certificering een nieuw schema vastgesteld, speciaal voor de zorg: NEN-EN 15224. Certificaten
gebaseerd op ISO 9001 (versie 2008) zijn niet meer erkend. Dit betekent dat bij een vernieuwing van dit certificaat (of
de start van een nieuw certificeringstraject) NEN-EN 15224 (versie 2017) als basis gebruikt moeten worden (www.nen.nl).

Let op!
Accreditaties van certificerende organisaties (zie kolom 2: ‘Certificerende organisatie’) door
de RvA kúnnen vervallen. Ook is het mogelijk dat certificerende organisaties die nu nog niet
geaccrediteerd zijn in de toekomst wel een accreditatie van de RvA ontvangen.
Mocht u dus een nieuw certificaat willen halen of uw certificaat willen vernieuwen, vraag dan
expliciet aan de organisatie die u benadert of zij geaccrediteerd is door de RvA voor het uitvoeren
van het voorgestelde certificaat.
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