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Beste Praktijkhouder en/of
praktijkvertegenwoordiger,
Iedere twee weken ontvang je een nieuwsbrief waarin wij een
onderdeel belichten waarop het programmabureau
Plusprogramma monitort. In deze vierde editie informeren we
je over de verschillende vormen van visitatie.

Voor welke visitatie komt mijn praktijk
in aanmerking?
Er zijn drie verschillende vormen van visitaties mogelijk:

1. Standaardvisitatie: voor praktijken die geen geldig
HKZ en/of Plus effectiviteit certificering hebben op het
moment van de visitatie.

2. Verkorte visitatie: voor praktijken met een HKZ en/of
lus effectiviteit certificering geldig op het moment van
de visitatie die dit niet willen of kunnen combineren met
een HKZ en/of Plus effectiviteit certificering.

3. Combinatie visitatie: voor praktijken met een HKZ
en/of lus effectiviteit certificering geldig op het moment
van de visitatie die dit graag willen combineren met een
HKZ en/of Plusaudit.

Geeft mijn deelname aan het
Plusprogramma recht op een verkorte

visitatie?
Deelname aan het Plusprogramma geeft geen recht op een
verkorte- of een combinatie-visitatie. Met een geldige HKZ
certificering of Plus effectiviteit certificering heb je dit recht
wel.
Let op: een Plus effectiviteit certificering is niet hetzelfde als de
plusovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea.

Hoe meld ik mijn praktijk aan?
De visitatie van je praktijk kun je door het KNGF laten
inplannen of door een auditbureau zoals Fysiogroep
Haaglanden, HCA (HealthCare Auditing), IVAK of Kiwa.
Geef daarbij door:
•
•
•
•

Welk type visitatie je wenst en zo nodig de geldigheid
van het HKZ certificaat.
Naam en AGB-code van je praktijk.
Gewenste datum van visitatie.
Praktijkvertegenwoordiger (relatienummer en
mailadres).

De visitatie wordt door onafhankelijke, KNGF opgeleide
visiteurs uitgevoerd.
Visitatie is een tweejarige cyclus: de datum van de laatste
visitatie, ongeacht of dit een visitatie of een hervisitatie was, is
leidend voor de volgende visitatie.

Wat zijn de veranderingen van de
dossiercheck?
Op dit moment wordt de visitatie documentatie herzien. Je
kunt deze informatie binnenkort op de website terugvinden.
Hieronder vind je een paar wijzigingen ten opzichte van
afgelopen jaar:
•
•

Tijdens de dossiercheck zullen de visiteurs ad random
dossiers van maximaal een jaar oud bekijken.
De visiteur zal tussen de drie en de vijf dossier checken.

•

•

Deze dossiers kun je ter plekke anonimiseren.
Het ondertekenen van de visitatieovereenkomst voldoet
als geheimhoudingsovereenkomst tussen de praktijk en
de visiteur(s).
Tijdens de dossiercheck worden uitsluitend dossiers van
Zilveren Kruis Achmea patiënten bekeken.

Ik heb een hervisitatie, hoe zit het dan
met de dossiercheck?
Bij een hervisitatie worden alleen dossiers gecheckt uit de
periode tussen de visitatie en hervisitatie waarin activiteiten
hebben plaatsgevonden.
Belangrijk: de hervisitatie moet binnen zes maanden
plaatsvinden.

En dan nog even dit.....
•
•
•

LDF Dashboard: alle figuren over klinimetrie gaan over
open en gesloten behandelepisodes.
ZKA rapportage: de gegevens over klinimetrie gaan
alleen over gesloten episodes.
De nieuwsbrieven en handleiding kun je nalezen op onze
pagina op kngf.nl.

Vragen?
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen via
plusprogramma@kngf.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Plusprogramma

tact en reactie
Redactie en contact
Wilt u reageren? Mail uw reactie aan plusprogramma@kngf.nl
Disclaimer: U ontvangt dit bericht omdat u een praktijkhouder bent. De
informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Als dit bericht u onbedoeld heeft bereikt, verzoeken wij u dit bericht te

vernietigen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er
geen rechten worden ontleend aan de informatie.
De afgebeelde foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto van de
'header' is afkomstig van www.shutterstock.com.
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