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Appendix 



EFFECTIVITEIT VAN VISITATIE 
- Vragenlijst voor de nulmeting -

INLEIDING 

Voor u ligt de vragenlijst 'Effectiviteit van visitaties'. Deze vragenlijst is bedoeld als 

nulmeting in een onderzoek naar de effectiviteit van begeleiding van maatschappen/ 

vakgroepen bij de implementatie van visitatieaanbevelingen. 

Dit onderzoek is onderdeel van het project Kwaliteitsconsultatie. Hieronder volgt een korte 

toelichting over dit project. 

Door uw wetenschappeli jke vereniging worden sinds een aantal jaar periodiek visitaties 

uitgevoerd voor niet-opleidingspraktijken. Deze visitaties resulteren in aanbevelingen ter 

verbetering van de praktijkvoering. Het uiteindelijke doel van visitatie is pas gerealiseerd 

als met deze aanbevelingen ook iets gebeurt. Dit is echter niet vanzelfsprekend. 

De Nederlandse verenigingen van chirurgen, gynaecologen en kinderartsen participeren 

daarom in een twee jaar durend project dat tot doel heeft gevisiteerde 

maatschappen/vakgroepen ondersteuning te bieden bij het invoeren van door de 

visitatiecommissie gedane aanbevelingen. De verwachting is dat het rendement van de 

visitaties wordt vergroot als maatschappen door deskundigen worden begeleid bij het 

invoeren van de gedane aanbevelingen. Het Ministerie van VWS subsidieert dit project. 

Of, en zo ja in welke mate, deze begeleiding ook tot betere resultaten leidt, dient goed 

geëvalueerd te worden. Daarom wordt zowel in de onderzoeksgroep (die maatschappen/ 

vakgroepen die worden ondersteund bij de implementatie) als ook in een controlegroep 

een nulmeting (en later een eindmeting) gedaan. 

Voor een goede evaluatie is uw medewerking dus cruciaal. 

In deze vragenlijst wordt gevraagd naar: 

• uw houding ten opzichte van visitatie 

• uw mening over de voor uw praktijk gedane visitatieaanbevelingen. 

W i j danken u bij voorbaat voor de te nemen moeite. 



HOUDING TEN AANZIEN VAN VISITATIE 

Hieronder volgt een aantal vragen over visitatie van niet-opleidingspraktijken. W i j willen 

hiermee inzicht verkrijgen in uw houding ten aanzien van visitatie. Wi l t u per vraag 

aangeven in hoeverre u het daarmee (on)eens bent? U kunt kiezen uit vijf scores: helemaal 

oneens, oneens, noch eens/noch oneens, eens, helemaal eens. 

STELLINGEN 

1 . Visitatie leidt bijna altijd tot verbetering van 

de praktijkvoering 

2. Ik ben goed bekend met het doel van 

visitatie, de werkwijze van de visitatie

commissie en het visitatiebeleid van de 

vereniging 

3. De visitatieaanbevelingen komen op 

zorgvuldige wi jze tot stand 

4 . Alle specialisten moeten aan visitatie 

meedoen, ook als dit niet wettelijk 

verplicht is 

5. De visitatiecommissie heeft aan het eind van 

de visitatiedag een realistisch beeld van 

de praktijksituatie 

6 . Visitatie bedreigt de professionele autonomie 

van individuele specialisten 

7. Visitatie spoort 'blinde vlekken' en oude 

routines op 

8. Meedoen aan een visitatie is tijdverspilling 

9. Het is essentieel dat visitaties worden 

uitgevoerd door collega's 

10. Visitatie is een goede methode om kwaliteit 

van de praktijkvoering te toetsen en 

verbeteren 

Hele
maal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens 
noch eens 

Eens Hele
maal 
eens 



STELLINGEN 

1 1 . Visitatie vergroot het vertrouwen in de 

medische beroepsgroep 

1 2. Zonder vastgelegde kwaliteitsnormen is 

visitatie niet zinvol 

1 3. Het is essentieel dat tijdens een visitatie 

wordt gesproken met al diegenen die zicht 

hebben op (een deel van) de praktijkvoering, 

zoals bijvoorbeeld collega's, huisartsen, 

assistenten, de directie en verpleegkundigen 

14. Bewaking en verbetering van de kwaliteit 

van de beroepsuitoefening is een belangrijke 

taak van de wetenschappelijke verenigingen 

15. Ik ben niet overtuigd van het nut van visitatie 

16. Mi jn wetenschappelijke vereniging is 

uitstekend in staat om visitaties uit te voeren 

17. Visitatierapporten kunnen gemakkelijk 

misbruikt worden (bijvoorbeeld door de 

directie, de Inspectie of verzekeraars) 

Hele
maal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens 
noch eens 

Eens Hele
maal 
eens 



HOUDING TEN AANZIEN VAN DE 
VISITATIEAANBEVELINGEN 

In het door u ontvangen visitatierapport heeft de commissie aanbevelingen geformuleerd ter 

verbetering van de kwaliteit van de praktijkvoering. Door middel van onderstaande vragen 

willen we uw mening over deze aanbevelingen te weten komen. De gedane aanbevelingen 

worden hieronder steeds herhaald, gevolgd door een serie (steeds dezelfde] vragen over 

de desbetreffende aanbeveling. Wi l t u per vraag aangeven in hoeverre u het daarmee 

(on)eens bent? U kunt kiezen uit vijf scores: helemaal oneens, oneens, noch eens/noch 

oneens, eens, helemaal eens. 

Aanbeveling 1 (zie uw eigen 

visitatierapport) 

1 . Het is duidelijk wat wordt bedoeld met deze 

aanbeveling 

2. Deze aanbeveling komt voor mij als een 

verrassing 

3. Ik vind het niet terecht dat deze aanbeveling 

voor mi jn/onze (praktijk)situatie is gedaan 

4 . Ik vind deze aanbeveling 'lastig' om op te 

volgen 

5. Ik ben in principe bereid om deze 

aanbeveling te gaan opvolgen 

6. Ik ben niet gemotiveerd om deze aanbeveling 

in te voeren 

7. De maatschap beschikt over de juiste kennis 

en vaardigheden om deze aanbeveling op te 

volgen 

8. De maatschap is in staat de middelen voor 

de invoering van deze aanbeveling vrij te 

maken 

9. De maatschap laat zich voor de invoering 

van deze aanbeveling niet door de financiële 

middelen belemmeren 

Hele

maal 

oneens 

Oneens Noch 

oneens 

noch eens 

Eens Hele

maal 

eens 



Aanbeveling 1 (zie uw eigen 
visitatierapport) 

10. Ik ga , zo nodig samen met anderen, deze 

aanbeveling daadwerkeli jk opvolgen 

1 1 . De huidige werkbelasting stelt de maatschap 

niet in staat deze aanbeveling in te gaan 

voeren 

12. Bij de volgende visitatie is deze aanbeveling 

opgevolgd 

Hele
maal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens 
noch eens 

Eens Hele
maal 
eens 

E3 



EFFECTIVITEIT VAN VISITATIE 
- Vragenlijst voor de eindmeting -

Voor u ligt de vragenlijst 'Effectiviteit van visitatie'. Deze vragenlijst is bedoeld als 

eindmeting in een onderzoek naar de effectiviteit van begeleiding van 

maatschappen/vakgroepen bij het opvolgen van visitatieaanbevelingen. 

Dit onderzoek is onderdeel van het project de Kwaliteitsconsultatie. Hieronder volgt een 

korte toelichting over dit project. 

Door uw wetenschappelijke vereniging worden sinds een aantal jaar periodiek visitaties 

uitgevoerd voor niet-opleidingspraktijken. Deze visitaties resulteren in aanbevelingen ter 

verbetering van de praktijkvoering. Het opvolgen van de aanbevelingen is echter niet 

vanzelfsprekend. Onder supervisie van de drie verenigingen wordt in het project de 

Kwaliteitsconsultatie gevisiteerde maatschappen/vakgroepen ondersteuning geboden bij het 

invoeren van door de visitatiecommissie gedane aanbevelingen. De verwachting is dat het 

rendement van visitaties wordt vergroot als uw maatschap door deskundigen wordt bege

leid bij het invoeren van de gedane aanbevelingen. 

Of, en zo ja in welke mate, deze begeleiding ook feitelijk tot betere resultaten leidt, dient 

goed geëvalueerd te worden. Daarom wordt zowel in de controlegroep ([waarvan uw 

maatschap deel ui tmaakt/die maatschappen/vakgroepen die niet begeleid werden]) als 

ook in een onderzoeksgroep ([die maatschappen/vakgroepen die begeleid worden bij de 

invoering van aanbevel ingen/waarvan uw maatschap/vakgroep deel uitmaakt]) een 

vragenlijstonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit een nulmeting en een eindmeting. 

Bijgevoegde vragenlijst betreft de eindmeting. 

Belangrijk! 

In de vragenlijst worden vragen gesteld over de mate waarin de aanbeveling is opgevolgd. 

W i j vragen niet naar de eventuele effecten van het al dan niet opvolgen van een 

aanbeveling. Bijvoorbeeld, de visitatiecommissie heeft uw maatschap aanbevolen een 

beleidsplan te schrijven. In dit onderzoek zijn we dan geïnteresseerd in de vraag of er een 

beleidsplan is of niet. Of de situatie voor de maatschap is veranderd als gevolg van het 

realiseren van dit beleidsplan, wordt op dit moment niet gevraagd. 

W i j danken u bij voorbaat voor de te nemen moeite. 



IMPLEMENTATIE VAN DE VISITATIEAANBEVELINGEN 

In het door u ontvangen visitatierapport heeft de commissie aanbevelingen geformuleerd ter 

verbetering van de kwaliteit van de praktijkvoering. Door middel van de vragen op de 

volgende pagina willen we te weten komen of, en zo ja welke, acties zijn ondernomen met 

betrekking tot de aanbevel ing. De voor uw praktijk gedane aanbevelingen worden 

hieronder steeds herhaald, gevolgd door een serie (steeds dezelfde) vragen over de 

desbetreffende aanbevel ing. 

Aanbeveling 1: (zie ook uw visitatierapport) 
( v a n d e a a n b e v e l i n g e n 1 tot e n met n zoals ge formuleerd voor de gevisi teerde 

p r a k t i j k ) . 

1. W i l t u aankruisen welke van de volgende omschrijvingen het beste overeenkomt met 

de situatie op d i t m o m e n t ten aanzien van deze aanbeveling? 

O er is (nog) geen ocf/e ondernomen ten aanzien van deze aanbeveling 

G de aanbeveling is in de maatschap/vakgroep, en eventueel met anderen, besproken, maar er is 

(nog) geen vervolg gepland 

d de te ondernemen actie(s) ten aanzien van de aanbeveling zijn gepland, maar nog niet 

uitgevoerd 

D de aanbeveling is gedeeltelijk opgevolgd 

Q de aanbeveling is geheel opgevolgd. 

2 . Wat vindt u van de m a t e w a a r i n de aanbeveling op dit moment is opgevolgd? 

Druk uw waarder ing uit in een rapportcijfer op de schaal 1 tot en met 10. 

(1 = ik vind de mate van implementatie zeer slecht, 

10 = ik vind de mate van implementatie uitstekend) 

De mate waarin de aanbeveling thans is opgevolgd waardeer ik met het rapportcijfer 

3. Wat vindt u van de m a n i e r w a a r o p gewerkt is aan het opvolgen van deze 

aanbeveling? Druk uw waardering uit in een rapportcijfer op de schaal 1 tot en met 10. 

1 = ik vind de manier waarop de aanbeveling is /wordt opgevolgd zeer slecht, 

10 = ik vind de manier waarop de aanbeveling is /wordt opgevolgd uitstekend) 

De manier waarop er gewerkt i s /word t aan het opvolgen van deze aanbeveling waardeer 

ik met het rapportcijfer 



4. Kunt u aangeven welke factoren het opvolgen van de aanbeveling hebben 

g e s t i m u l e e r d ? En welke factoren werkten b e l e m m e r e n d ? 

Stimulerend: Belemmerend: 

5. Invoering van een visitatieaanbeveling kan op knelpunten stuiten. Welke knelpunten 

heeft u bij de invoer van d e z e a a n b e v e l i n g aangetroffen? 

Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken op u (uw situatie) van toepassing zijn: zeer 

sterk, sterk, enigszins, nauweli jks/niet. 

Aanbeveling 1 

(zie uw visitatierapport) 

]. Ik ben het eigenlijk niet eens met 

deze aanbeveling. 

2. Deze aanbeveling vind ik niet 

van toepassing op onze situatie. 

3. De voordelen van het opvolgen 

van deze aanbeveling wegen niet 

op tegen de verwachte nadelen, 

kosten, moeite of ongemak van 

implementatie. 

4 . Het opvolgen van deze 

aanbeveling vermindert mijn 

(professionele! vrijheid van 

handelen. 

5. Ik heb de indruk dat de commissie 

die onze praktijk heeft gevisiteerd 

deze aanbeveling zorgvuldig heeft 

opgesteld. 

Deze uitspraak is 

zeer 

sterk 
sterk enigszins nauwelijks/ 

niet 

op mij (mijn situatie} van toepassing 



Aanbeveling 1 
(zie u w visitatierapport) 

6. Ik ben er niet van overtuigd dat 

mijn vakgroep echt aan deze 

aanbeveling kan voldoen. 

7. Mi jn collega's uit de maatschap/ 

vakgroep staan overwegend nega

tief tegenover deze aanbeveling. 

8. Ik mis bepaalde kennis en/o f 

vaardigheden om deze 

aanbeveling op te volgen. 

9. Ik verwacht eigenlijk niet dat het 

voldoen aan deze aanbeveling 

zal leiden tot verbetering van 

mijn praktijk(voering). 

1 0. Met wat deze aanbeveling 

verwoordt, heb ik in het verleden 

slechte ervaringen opgedaan. 

1 1 . Ik heb moeite met het veranderen 

van mijn routines. 

1 2. Voor het opvolgen van deze 

aanbeveling heb ik te weinig tijd 

(gehad). 

1 3. Collega's, het management en /o f 

ondersteunende medewerkers 

werken niet mee aan het opvolgen 

van deze aanbeveling. 

14. Voor het kunnen opvolgen van deze 

aanbeveling krijg ik onvoldoende 

deskundige ondersteuning. 

15. De (financiële] middelen schieten 

tekort om deze aanbeveling op te 

volgen. 

Deze uitspraak is 

zeer 
sterk 

sterk enigszins nauwelijks/ 
niet 

op mij (mijn situatie) van toepassing 


