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Versie 5.0 d.d. 26 april 2022: correcties op versie 4.0 d.d. 28 januari 2020 

• Blz. 3: Toegevoegd: 

We onderscheiden de volgende visitaties: 

a. De initiële visitatie, in het eerste jaar dat de therapeut start. Deze visitatie is meer 

ondersteunend, minder controlerend. 

b. De 5-jaarlijkse visitatie, de normale visitatie die in principe elke 5 jaar plaatsvindt. 

c. De hervisitatie, deze vindt plaats als er ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd die fysieke 

controle vereisen. 

• Blz. 4: Toegevoegd: 

Startende therapeuten of nieuwe therapeuten die geen certificaat meebrengen van een andere 

beroepsorganisatie, dienen binnen 1 jaar gevisiteerd te zijn. Ingangsdatum: 1 juli 2022. 

• Blz. 5: Punt 1.7: inhoud enigszins gewijzigd. 

• Blz. 6: Punt 2 Procedure: 2.1: Gewijzigd: Het visitatieteam beziet vooraf de website van de therapeut 

aan de hand van criteria, zoals opgesteld in het protocol PR 390 Beoordelingscriteria 

websitevermelding RBCZ-visitatie. 

• Blz. 8: Punt 2.4: Aangepast. 

 

Versie 4.0 d.d. 28 januari 2020: correcties op versie 3.0 d.d. 17 oktober 2019 

• Verwijderd: dit protocol is bijgesteld n.a.v. de uitkomst van de enquête onder visiteurs en besturen 

van de beroepsorganisaties en de daaropvolgende besluitvorming van de werkgroep visitatie. 

• Verwijderd: NB. Houdt er rekening mee dat de therapeuten met een oud hbo-diploma die geen 

MBK/PsBK diploma willen halen en aangeven na vijf jaar te stoppen met hun praktijk, als eerste 

gevisiteerd dienen te worden. Dit is conform de eis van VGZ. 

 

Versie 3.0 d.d. 17 oktober 2019: correcties op versie 2.0 d.d. 1 mei 2018 

• Bijgesteld naar aanleiding van de uitkomst van de enquête visiteurs en besturen van de 

beroepsorganisaties en de daaropvolgende evaluatie en besluitvorming van de werkgroep visitaties. 

 

PR 470 Visitatieprotocol Organisatie en procedure medisch sociaal en PR 480 Visitatieprotocol Organisatie en 

procedure psychosociaal zijn samengevoegd. 
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VOORAF 
Een gezamenlijk en eenduidig geformuleerd visitatieprotocol zorgt voor een objectief en onafhankelijk 

systeem van visitatie. Het visiteren van de praktijk van therapeuten heeft een aantal belangrijke redenen:  

1. Visitatie is een gestructureerd kwaliteitsinstrument waarbij de therapeut kan stilstaan bij zijn 
praktijkvoering en mogelijke verbeterpunten voor de praktijkvoering in kaart kunnen worden 
gebracht.   

2. Het visiteren biedt de mogelijkheid tot feedback geven op de kwalitatieve aspecten van de 
beroepsuitoefening betreffende de organisatie van de praktijk en de praktijkvoering. Dit is niet de 
inhoud van de beroepsuitoefening. Daar zijn andere instrumenten voor, zoals intervisie.   

3. Visitatie geeft de mogelijkheid derden een objectief inzicht te geven in de kwaliteit van de 
praktijkvoering door therapeuten van de beroepsorganisatie.   

4. Het bevordert de intrinsieke motivatie van therapeuten tot verbetering van praktijkvoering en 
beroepsuitoefening.  

 

Kortom, visitatie stelt de professionaliteit van de praktijkvoering door de therapeut vast en zorgt voor het 

zichtbaar maken van mogelijke verbeteringen. Door training van de visiteurs, door een eenduidige rapportage 

én door opvolging van verbeterpunten door de gevisiteerde, moet visitatie leiden tot kwaliteitsbewaking en 

een proces van kwaliteitsverbetering. 

 

We onderscheiden de volgende visitaties: 

• De initiële visitatie, in het eerste jaar dat de therapeut start. Deze visitatie is meer ondersteunend, 
minder controlerend. 

• De 5-jaarlijkse visitatie, de normale visitatie die in principe elke 5 jaar plaatsvindt. 

• De hervisitatie, deze vindt plaats als er ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd die fysieke 
controle vereisen. 
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1. ORGANISATIE 

 

1.1.  De uitgangspunten van de visitatie 
Een beroepsorganisatie kan beslissen om het visiteren in handen te leggen van een organisatie buiten de 

beroepsorganisatie. Indien de beroepsorganisatie daarmee ook invulling kan geven aan de vier genoemde 

redenen om visitatie verplicht te stellen, is dit evengoed mogelijk.   

Verder is het mogelijk dat de beroepsorganisatie de visitatie met eigen therapeuten opzet, mits dit niet een 

visitatie over en weer is. Dus een therapeut die een therapeut visiteert, mag niet op zijn/haar beurt door deze 

therapeut worden gevisiteerd.  

Ongeacht de organisatievorm van de visitatie blijven de in het voorwoord genoemde vier uitgangspunten van 

belang en dient de visitatie aan een aantal voorwaarden te voldoen:  

• De visitatie door de eigen visiteurs gebeurt in een team van 2 personen (de één mag digitaal mee 
maar één van de twee moet live aanwezig zijn). De 2e en volgende visitatie is telkens binnen vijf jaar 
opeenvolgend. Indien er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau kan er door één visiteur 
gevisiteerd worden. 

• De items waarop gevisiteerd wordt zijn vastgelegd in het protocol. Hierop wordt minimaal 
gevisiteerd. Een beroepsorganisatie kan, indien zij dit wenst, items toevoegen.  

• De door RBCZ vastgestelde procedure wordt gevolgd. 

• De beroepsorganisatie draagt er zorg voor dat aan de therapeut een certificaat van visitatie wordt 
uitgereikt, dat 5 jaar geldig is. Als de therapeut overstapt naar een andere beroepsorganisatie neemt 
de therapeut deze mee en geldt deze eveneens bij de andere beroepsorganisatie. Als een therapeut 
wordt geroyeerd meldt men dit bij RBCZ en vervalt het certificaat van visitatie.  
 

1.2. Aantal te visiteren therapeuten per jaar 
Dit protocoldocument voor visitatie betreft therapeuten die zijn ingeschreven bij RBCZ.  Zij dienen 1x in de vijf 

jaar te worden gevisiteerd.   

De beroepsorganisatie stelt voor de planning van de visitaties, het volgende vast:   

• Het aantal therapeuten dat binnen 5 jaar gevisiteerd moet zijn;  

• Het aantal therapeuten dat dus per jaar moet worden gevisiteerd;   

• Het aantal therapeuten dat reeds is gevisiteerd. 
 

NB: Zoals eerder aangegeven dienen startende therapeuten of therapeuten nieuw bij de beroepsorganisatie 

die geen certificaat van een andere beroepsorganisatie meebrengen, binnen 1 jaar gevisiteerd te zijn (dit is 

dus de initiële visitatie). Na 5 jaar worden zij dan meegenomen in de 5-jaarlijkse visitatie. Dit gaat in op 1 juli 

2022. 
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1.3. Training voor visiteurs 
De initiële training voor de visiteur wordt gevolgd bij bureau Visie-Tatie. 

Elke visiteur volgt eens per 2 kalenderjaren 2 dagdelen bijscholing.  

De beroepsorganisatie mag zelf de bijscholing verzorgen mits er voldoende expertise is. Om dit te borgen 

dient vooraf de PowerPoint of syllabus te worden overlegd en aangegeven worden wie de bijscholing geeft. 

De bijscholing mag een stuk intervisie omtrent visitatie bevatten en een deel nieuwe wetgeving. Ook kan 

iemand worden uitgenodigd om bijvoorbeeld communicatie te belichten. Het is belangrijk dat leden van 

andere beroepsorganisaties, indien gewenst, ook deel kunnen nemen. 

De beroepsorganisatie inventariseert of er bij de visiteurs behoefte is om intervisie te volgen over visitatie-

casussen met visiteurs van andere beroepsorganisaties. 

     

1.4. Het visitatieteam 
Een visitatieteam bestaat uit 2 visiteurs.  

Deze visiteurs hebben een professionele training gehad, welke goedgekeurd is door RBCZ. De initiële eerste 

scholing wordt georganiseerd door RBCZ. Zij geeft daartoe, in overleg met de werkgroep, een opdracht aan 

een externe partij. 

De visiteurs hebben geen betrokkenheid bij de therapeut die wordt gevisiteerd.  

  

1.5. Betaling visiteurs 
De betaling van visiteurs wordt geregeld door de eigen beroepsorganisatie.  

 

1.6. Betaling training visiteurs 
De beroepsorganisatie stelt met de visiteurs en/of leden vast op welke wijze zij de training bekostigen.  

  

1.7. Coördinatie en administratie 
De coördinatie en administratie rondom de visitatie is de verantwoordelijkheid van de beroepsorganisatie.   

De beroepsorganisatie houdt de administratie bij van de visitaties. Ook zorgt de beroepsorganisatie ervoor 

dat elk kwartaal en/of jaar er een overzicht betreffende de visitaties naar het secretariaat van RBCZ wordt 

gestuurd. In dat overzicht staan de gevisiteerde therapeuten vermeld met hun licentienummer en datum 

goedkeuring visitatie. 

De kwartaal overzichten dienen uiterlijk vóór de tweede maand van het volgende kwartaal in het bezit te zijn 

van het secretariaat van RBCZ. 

 

NB: Enkele kleine beroepsorganisaties leveren jaarlijks het overzicht aan. Hiervoor is door het bestuur van 

RBCZ, bij hoge uitzondering, schriftelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld indien het om slechts een paar 
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visitaties gaat. Deze jaaroverzichten dienen uiterlijk 31 januari van het volgende kalenderjaar in het bezit te 

zijn van het secretariaat van RBCZ. 

Het secretariaat van RBCZ verwerkt de aangeleverde informatie in de ledenadministratie.  

Diverse beroepsorganisaties kunnen zelf de visitaties in de therapeutenadministratie (TRIS) van RBCZ 

invoeren. RBCZ controleert daarop steekproefsgewijs door regelmatig een lijst uit het systeem te genereren.  

Op deze wijze ziet RBCZ erop toe, dat de invoer van de gevisiteerde therapeuten op een correctie manier is 

gebeurd. Daarnaast stuurt de ledenadministratie twee keer per jaar een lijst door naar de 

beroepsorganisaties, waarin de beroepsorganisaties zelf de gegevens kunnen wijzigen, waaronder ook het 

visitatiejaar. 
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2. PROCEDURE 

2.1. Aanlevering gegevens omtrent de te visiteren therapeut 
De beroepsorganisatie levert de gegevens over de te visiteren therapeut aan bij de visiteur.   

De volgende zaken worden aangeleverd:   

• De (praktijk)adresgegevens van de therapeut, waaronder bereikbaarheid via telefoon en e-mail.  

• Overzicht van diploma’s en certificaten die van belang zijn voor het beroep dat de therapeut 

uitoefent en waarvoor de therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie.  

• Indien van toepassing: specificering of aanvulling op het visitatieprotocol. Bijvoorbeeld vanwege de 

beroepsgroep en/of de werkplek, en/of de eigen overwegingen die zijn geaccepteerd door de leden 

van de beroepsorganisatie. Het basisprotocol zelf kan niet veranderd worden.  

• De therapeut krijgt van het visitatieteam van tevoren een vragenlijst. Op basis van de gegeven 

antwoorden kan het visitatieteam zich voorbereiden op de visitatie.  

• Het visitatieteam beziet vooraf de website van de therapeut aan de hand van criteria, zoals opgesteld 

in het protocol PR 390 Beoordelingscriteria websitevermelding RBCZ-visitatie, waarop de verstrekte 

informatie wordt bezien.  

 

2.2. De visitatie 

• Het visitatieteam maakt een afspraak met de therapeut op het praktijkadres.   

• De inhoudelijke punten zoals vermeld in het inhoudelijk protocol worden gevolgd.  

• De invalshoek bij het visiteren is dat visitatie de kwaliteit en de professionaliteit borgt en kan 

verhogen. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat de situaties van praktijkuitvoering van 

therapeuten verschillend zijn. Er kunnen goede overwegingen zijn om op bepaalde punten af te 

wijken van een gestelde regel. Juist door als professionals daarover te kunnen uitwisselen, kunnen 

zaken opnieuw bezien en doordacht worden.  

• De visitatie van therapeuten die geheel, of gedeeltelijk ambulant werken.  

Bij ambulante zorg zijn de cliënt en therapeut samen verantwoordelijk voor een passende werkomgeving. 

Van de therapeut mag verwacht worden dat deze meedenkt m.b.t. eventueel te nemen maatregelen o.a. 

wat betreft privacy, veiligheid etc. De therapeut is verantwoordelijk voor deugdelijke en benodigde 

gereedschappen/attributen die tijdens de behandeling nodig zijn.  

Visitatie bij ambulant werkende therapeuten vindt plaats op het privéadres (tenzij er ook een 

praktijkadres is) van de therapeut, waarbij andere/aanvullende criteria gelden t.o.v. een visitatie op een 

vast praktijkadres. Deze criteria staan hieronder vermeld.  

a. Hoe is, tijdens het reizen tussen locaties de veiligheid en privacy van het dossier gewaarborgd? 
b. Hoe is op de verschillende en wellicht wisselende locaties de veiligheid en privacy van de cliënt 

gewaarborgd? 
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c. De therapeut die ambulant werkt heeft een portfolio bij zich van zaken die normaal aan de muur 
hangen in de praktijk, bijvoorbeeld bestaande uit een map, met documenten, de licentie, en de 
klachtenfolder. 

d. Hoe is de behandelovereenkomst aangepast aan het feit dat ambulant gewerkt wordt. 
 

 

2.3. Conclusie visitatie 

• Aansluitend op de visitatie maakt het visitatieteam een verslag, conform het afgesproken protocol, 

dat naar de therapeut wordt gestuurd.  

• Indien een praktijk (nog) niet voldoet aan alle gestelde criteria, krijgt de therapeut één maand om 

eenvoudige zaken op orde te brengen. In overleg kan deze termijn worden verlengd. In geval van 

zwaarwegende verbeterpunten wordt door de therapeut, eventueel samen met het visitatieteam een 

voorstel voor een verbeterplan opgesteld, met de datum waarop dit gerealiseerd moet zijn.  

• Nadat de therapeut feedback op het verslag heeft gegeven aan het visitatieteam, stuurt deze een 

volledig, eventueel op basis van de opmerkingen, bijgesteld verslag naar de beroepsorganisatie. 

Indien nodig inclusief de opmerkingen van de therapeut en het verbeterplan. 

• De beroepsorganisatie is eindverantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitkomsten van de 

visitatie en de afhandeling van verbeterpunten door de beroepsbeoefenaar. In het eigen protocol van 

de beroepsorganisatie wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de controle op de afhandeling. 

De beroepsorganisatie houdt hiertoe een overzicht bij. 

• De gevisiteerde therapeut krijgt een certificaat met daarop de datum van goedkeuring van de 

visitatie. Zo is duidelijk wanneer de therapeut weer gevisiteerd dient te worden en dat de praktijk is 

goedgekeurd. Een voorbeeld is opgenomen bij de downloads op de website van RBCZ. 

• De uitkomsten van de visitatieverslagen worden door de beroepsorganisatie in een jaarverslag 

opgenomen zodat zij de uitkomsten kunnen vertalen in de ontwikkeling van het eigen 

kwaliteitsbeleid. 

  

2.4. Evaluatie 
Evaluatie van de visitaties en signaleringen van veel voorkomende knelpunten/tekortkomingen gebeurt op 

niveau van de beroepsorganisatie tijdens de intervisie van de visiteurs onderling. De visiteurs van een 

beroepsorganisatie komen minimaal een of twee keer per jaar bijeen. 

De werkgroep evalueert regelmatig ervaringen van de beroepsorganisatie, dit protocol “Organisatie en 

procedure” en de inhoudelijke items van de visitatie. Eventueel kunnen RBCZ en/of de beroepsorganisaties 

besluiten dat acties richting de therapeuten nodig zijn, te denken valt aan betere informatie of herhaling van 

informatie. 

 

 

 


