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ONDERWERP 

 Visitatieprogramma huisartsen 

 

Geachte, 

Graag informeren wij u over het nieuwe visitatieprogramma voor huisartsen. In 

navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen gaan nu ook huisartsen 

deelnemen aan visitaties. Met het doorlopen van het visitatieprogramma, ontwikkeld 

door het NHG in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen (IQ Healthcare), 

kunt u voldoen aan de eis van herregistratie als huisarts. Het is een goed onderbouwd 

programma dat huisartsen de mogelijkheid biedt via zelfevaluatie het eigen 

functioneren te onderzoeken. Vanaf 2 februari 2015 is het visitatieprogramma 

beschikbaar. 

 

Sterke kanten benutten, minder sterke kanten verbeteren 

Het doorlopen van het visitatieprogramma geeft u op een eenvoudige wijze inzicht in 

wat goed gaat en wat beter kan in uw werk als huisarts. U krijgt een gestructureerd 

beeld van de manier waarop collega’s en patiënten naar u kijken. Waardevolle 

feedback, waarmee u uw sterke kanten beter kunt benutten en minder sterke kanten 

kunt ontwikkelen. 

 

 

Het nieuwe visitatieprogramma biedt u: 

 een stimulerende manier om uw eigen professionele handelen kritisch te 

bekijken; 

 feedback op uw functioneren van collega’s en patiënten; 

 inspiratie om te leren en verbeteren. 

 

 

Wanneer beginnen? 

Vanaf 1 januari 2016 zal de RGS deelname aan het visitatieprogramma als 

herregistratie-eis handhaven. Ongeveer negen maanden voordat u zich moet laten 

herregistreren ontvangt u een brief met uitgebreide informatie over de aanmelding en 

de te nemen stappen voor het visitatieprogramma. Via www.mijnvisitatie.nl kunt u 

zich aanmelden. De ervaring leert dat het doorlopen van het programma minimaal 

drie maanden duurt. Het advies is dan ook om een halfjaar voor de datum van uw 

herregistratie te starten en zes weken voor deze datum de visitatie af te ronden. 

 

 

  

http://www.mijnvisitatie.nl/
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Wat kost het? 

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden: 

     - voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie 

    Onlinesysteem; 

   - voor het visitatiegesprek met de gespreksleider. 

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het 

visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. In 2015 betalen huisartsen voor het 

eerste onderdeel € 189,- en NHG-leden € 132,30 inclusief BTW. NHG-leden 

ontvangen korting omdat zij reeds via hun contributie hebben bijgedragen aan de 

ontwikkelingskosten. De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op 

basis van zijn tijdsinvestering (gemiddeld 4 uur) en uurtarief (nader af te spreken 

tussen gespreksleider en huisarts). 

 

Meer informatie 

Op www.mijnvisitatie.nl vindt u alle informatie over het visitatieprogramma. Heeft u 

daarna nog vragen, neem dan gerust contact op met het Bureau Visitatie Huisartsen 

via info@mijnvisitatie.nl of via telefoonnummer 030-2823795. 

 

Wij wensen u te zijner tijd een plezierige en leerzame visitatie toe! 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. B.J.N. Schreuder, 

Voorzitter RGS 

dr. R. Dijkstra, huisarts 

Bestuursvoorzitter NHG 

G.J. van Loenen, huisarts 

Bestuurslid LHV 
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