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Hervisitatie
Geldig voor KNGF standaard, verkorte en combinatie hervisitatie
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Een hervisitatie vindt plaats wanneer er tijdens de oorspronkelijke visitatie op basis van het
oordeel van de visiteur(s) een score van 2 of lager is behaald op één of meerdere indicatoren.
Om eenduidigheid in de hervisitatie te waarborgen, wordt de hervisitatie uitgevoerd door
dezelfde visiteur(s) die ook de oorspronkelijke visitatie hebben uitgevoerd. Mocht dit voor de
praktijk niet wenselijk zijn, dan kan hiertegen binnen 1 maand na de oorspronkelijke visitatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij visitatie@kngf.nl.
Een hervisitatie, afhankelijk van welke indicator(en) opnieuw getoetst dienen te worden en de
gevraagde onderdelen daarbinnen, kan fysiek of op afstand plaatsvinden. Dit is ter beoordeling
van de visiteur(s), in overleg met de betreffende praktijk.
De toetsing tijdens de hervisitatie gaat uitsluitend over die indicator(en) waarop tijdens de
oorspronkelijke visitatie een 2 of lager gescoord is en de relevante documenten die hierbij
horen.
De hervisitatie is behaald wanneer op de beoordeelde indicatoren van de hervisitatie een 3 of
hoger wordt gescoord.
Indien één of meerdere indicator(en) tijdens de hervisitatie alsnog worden beoordeeld met
een score van 2 of lager, dan wordt de gehele visitatie als onvoldoende bevonden en loopt
deelname van de praktijk aan het KNGF Plusprogramma af.
De uitkomst van de beoordeling van de indicator(en) bij de hervisitatie door de visiteur(s) is
bindend.

Tijdspad
•
•
•
•
•

De hervisitatie dient plaats te vinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijke visitatie.
De organisatie stelt binnen 3 maanden na de oorspronkelijke visitatie een geschreven
ontwikkelplan op (in de daarvoor bestemde vragenlijst in Compass) waarin de te nemen
stappen om tot verbetering te komen op de betreffende indicator SMART beschreven staan.
De praktijk dient nieuwe relevante documenten uiterlijk 2 weken voor de hervisitatie aan de
visiteur(s) ter beschikking te stellen via Compass.
Binnen twee weken na de hervisitatie wordt door de visiteur(s) via Compass een hervisitatie
rapport opgesteld.
De praktijk dient de kosten van de hervisitatie te voldoen aan de visiteur(s) conform
afgesproken uurtarieven.

Kosten
•

•

De visiteur(s) en de praktijk sluiten een nieuwe overeenkomst voor de hervisitatie. Alleen de
reiskosten a 0,19 cent/km en de benodigde tijd in uren voor de betreffende indicatoren van
de hervisitatie, de voorbereiding vooraf en het schrijven van een visitatierapport worden
berekend.
Het visitatiereglement van het KNGF is ook van toepassing op de hervisitatie.
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