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JAARVERSLAG 2017 
 

 

Samenstelling van de plenaire visitatiecommissie op 31-12-2017 

Voorzitter: R.C. van der Mast 

Secretaris: C.A.Th. Rijnders (stopt in 2018) 

Leden: A.W. Braam 

H.W. Hoek (stopt in 2018) 

T. Ingenhoven 

R.M. Kok 

R.M. Marijnissen 

H.J.G.M. van Megen (lid psychiatrie RGS) 

C.L. Mulder 

M.S. van Noorden 

P.J.F. Schulte 

H.M. Schuppert 

 C.W. Slotema 

  W.G. Staal 

J.J.M.H. Strik 

J. van Trier 

P.W. Troost 

H.L. Van (stopt in 2018) 

W.H. van Zelst-Kwakkel (plaatsvervangend lid psychiatrie RGS) 

Leden aios: M.T. van den Berg 

T.J. Burger 

M.M.F. Dautzenberg 

M.C.M. ten Doeschate 

E. el Filali 

S.F. de Haan 

A. Verkuil 

E. van Vliet 

Secretaresse: Ineke Visser-Vreeling 

 

Mutaties: 

Vertrokken: R.J. Beerthuis (was tevens plaatsvervangend lid psychiatrie RGS) 

G.F.M.G. Berden 

M.T. van den Berg (aios) 

S.E. Kromhout-Kraus (aios) 

R.W. Kupka (was tevens lid psychiatrie RGS) 

S. van Neerrijnen (aios) 

A. Oosterling (aios) 

I. Tendolkar 

L. Timmerman 

C. de Weerd (aios) 

Secretaris:  Dr. C.A.Th. Rijnders 

Secretariaatsadres:  Ineke Visser-Vreeling 

p/a Dimence GGZ Groep 

Postbus 5003, 7400 GC  DEVENTER. 

tel. 0570 – 639604 

email: info@visitatiecommissiepsychiatrie.nl 
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Nieuw:  T. Ingenhoven 

R.M. Marijnissen 

H.J.G.M. van Megen 

M.S. van Noorden 

P.J.F. Schulte 

C.W. Slotema 

J. van Trier 

 

Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie in 2017: 

10 februari 2017  bij Lazuli te Utrecht (aansluitend jaarbijeenkomst) 

2 juni 2017   in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

8 september 2017  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

24 november 2017  in Hotel Karel V te Utrecht (i.v.m. verbouwing van de Domus Medica) 

 

Totaal aantal verrichte visitaties in 2017   (2016)  (2015)  (2014) 

                

Opleiding psychiatrie      5  8  10   5   

Consultatieve/ziekenhuispsychiatrie   2  4    3   3  

kinder-jeugdpsychiatrie    1      -   1   

psychotherapie      --   1   1   1   

stage forensische psychiatrie    --  --   1   1   

stage verslavingspsychiatrie    --   1   1   2  

beperkte visitaties       --  --    -   1   

Totaal       8x  14x  16x  14x 

    

In alle gevallen was bij de visitatie minimaal één aios aanwezig als lid van de visitatiecommissie ad hoc. 

Deze sprak(en) voorafgaand aan de visitatie ook altijd apart met (in principe) de hele aiosgroep. 

Bij alle visitaties werd gesproken met de betrokken opleiders, opleidingsgroep, Raden van Bestuur en 

aios. Alle opleidingen werden tijdens de visitatie op locatie bezocht. 

Er is in 2017 aan één opleidingsinstelling een nieuwe (eerste) erkenning verleend. 

Door de vele fusies in de GGZ en de eis uit het Kaderbesluit dat er maar “één opleiding onder één 

bestuurlijke eenheid” kan bestaan, was er ook in 2017 weer een enkele zeer omvangrijke visitatie te 

verrichten, waarbij is gekozen voor een grotere/dubbele bezetting van de visitatiecommissie ad hoc om 

voldoende tijd en aandacht te hebben voor alle onderdelen en aandachtsgebieden van de opleiding. Ook 

probeert de visitatiecommissie er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er bij de visitatie voor alle 

aandachtsgebieden binnen de instelling visitatoren aanwezig zijn die deskundig zijn met betrekking tot 

deze aandachtsgebieden. 

 

Naast deze reguliere visitaties in het kader van het verlengen van de erkenningstermijn of een nieuwe 

erkenningsaanvraag werd met regelmaat een schriftelijke visitatie verricht in het kader van een aanvraag 

tot erkenning van een nieuwe (plaatsvervangend) opleider en tot tussentijdse uitbreiding van de 

opleidingserkenning met een nieuwe stage of een nieuwe opleidingslocatie. 

 

Bijzonderheden:  

 

• Het Dagelijks Bestuur bestond in 2017 uit mw.prof.dr. R.C. van der Mast als voorzitter en dr. C.A.Th. 

Rijnders als secretaris en penningmeester. Het secretariaat werd bemand door mw. I. Visser. 

Dhr. Rijnders zal in 2018 na 16 jaar zijn lidmaatschap van de visitatiecommissie beëindigen. Een 

zoektocht binnen de huidige bezetting van de visitatiecommissie naar een vervanger voor zijn taak 

als secretaris/penningmeester is helaas nog steeds niet volledig geslaagd. Wel heeft dhr. R.M. 
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Marijnissen zich bereid verklaard de taak van penningmeester op zich te nemen; de overdracht van 

het penningmeesterschap zal in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. De secretaristaken zullen 

voorlopig worden waargenomen door de voorzitter mw. van der Mast. 

 

• In 2017 is het lidmaatschap RGS voor de psychiatrie overgedragen van Prof.dr. R.W. Kupka naar dr. 

H.J.G.M. van Megen. Het plaatsvervangend lidmaatschap RGS voor de psychiatrie is door drs. R.J. 

Beerthuis overgedragen aan mw.dr. W.H. van Zelst-Kwakkel.  

 

• Dr. H.L. Van en dr. R.M. Kok waren ook in 2017 vanuit de visitatiecommissie psychiatrie 

vertegenwoordigers bij het Concilium Psychiatricum. Zij rapporteerden elke vergadering de 

belangrijke zaken vanuit het Concilium aan de leden van de visitatiecommissie, en vice versa.  

 

• De website www.visitatiecommissiepsychiatrie.nl wordt frequent geraadpleegd.  

De leden van de visitatiecommissie hebben middels een inlogcode toegang tot het ledendeel van de 

site. 

 

• Op 10 februari 2017 vond er onder leiding van RGS-secretaris dhr. R. Braams een herhaaltraining 

plaats voor alle leden van de plenaire visitatiecommissie psychiatrie om hen te informeren over de 

laatste ontwikkelingen in het kader van verdere professionalisering van het visiteren en het 

bevorderen van de kwaliteit van de visitaties. In deze training was de individualisering een expliciet 

aandachtspunt. 

Naast deze herhaaltraining dienen alle leden die vóór 2015 de basistraining hebben gevolgd middels 

e-learning een aanvullende scholing te volgen betreffende de dagelijkse praktijk van het visiteren. Dit 

is inmiddels in gang gezet. 

 

• Wederom heeft de vergadering van de visitatiecommissie regelmatig geconstateerd dat er een 

discrepantie bestaat tussen de mate van gedetailleerdheid bij het visiteren van een kleine opleiding 

met twee aios en een zeer grote opleiding met soms meer dan 50 aios. 

Om de logistieke problemen bij het visiteren van zeer grote instellingen te verlichten en tevens om de 

opleidingsomvang voor een opleider behapbaar te houden, heeft de RGS besloten dat er bij 

uitzondering afgeweken kan worden van het uitgangspunt “één RvB/directie betekent één erkenning 

per medisch specialisme”. Deze uitzondering kan alleen overwogen worden indien het opleidingen 

betreft van hetzelfde specialisme onder één raad van bestuur, waarbij er aantoonbaar sprake is van 

een volledige functionele/operationele scheiding met betrekking tot zowel de patiëntenzorg als de 

opleiding van verschillende opleidingsonderdelen/-locaties. 

Inmiddels heeft de plenaire vergadering van de visitatiecommissie richtlijnen en criteria vastgesteld 

voor splitsing van een grote opleiding, waarbij de regelgeving van de RGS is uitgewerkt in praktisch 

uitvoerbare criteria. Aanvullend zijn criteria opgesteld voor het eenduidig visiteren van grote 

opleidingsinstellingen, die besloten hebben niet te splitsen. 

 

• Het feit dat er in 2017 slechts acht visitaties te verrichten waren voor de psychiatrie (in plaats van de 

gebruikelijke 15 a 20) heeft tot gevolg dat er minder geld beschikbaar was voor de vaste 

overheadkosten en dat het een uitdaging was om de financiën voor dit jaar rond te krijgen. Een 

positieve ontwikkeling hierbij is wel dat de vergoedingen voor de visitaties nu per visitatie worden 

uitgekeerd en niet meer per halfjaar, waardoor het geld sneller beschikbaar is en dat er voor grote 

visitaties, wanneer de aanvragende instelling het eens is met een hogere bijdrage, een groter budget 

beschikbaar is.  

Om te voorkomen dat er in bepaalde jaren minder geld beschikbaar is, heeft de secretaris/ 

penningmeester een meerjarenbegroting voor 5 jaar opgesteld. 

 

http://www.visitatiecommissiepsychiatrie.nl/
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• Het Dagelijks Bestuur werd in het voorjaar geconfronteerd met een verzoek van de RGS om voor een 

geplande visitatie aandacht te besteden aan voorinformatie, die ingestuurd was door een aios die met 

sabbatical was en van een reeds afgestudeerde aios en waarin forse kritiekpunten werden benoemd. 

De aios uit de visitatiecommissie ad hoc heeft vervolgens een telefonisch voorgesprek aangeboden 

met de voorwaarde dat de verkregen informatie zou kunnen worden meegenomen naar de visitatie. 

Na overleg had het dagelijks bestuur er initieel voor gekozen deze laatste informatie niet te delen 

met de visitatiecommissie ad hoc, omdat de door hen genoemde punten dezelfde zaken betroffen die 

in de ingeleverde zelfevaluatie aan de orde kwamen. De RGS heeft vervolgens gemeld dat men wilde 

dat de informatie van deze ex-aios werd gedeeld met de visitatiecommissie ad hoc. Dit omdat men 

naar aanleiding van eerdere calamiteiten geconstateerd heeft dat het juridisch niet verdedigbaar is 

om niet in te gaan op signalen van externen en dat deze signalen dus altijd moeten worden 

meegenomen bij de visitatie. 

De plenaire vergadering constateert mede naar aanleiding van bovenstaande dat de laatste jaren 

meer transparantie wordt gevraagd en er met een meer juridische bril naar alle resultaten 

(rapporten) wordt gekeken. Het DB heeft met de RGS gesproken over wat dit in juridische zin 

betekent voor visitatoren. De RGS is een formeel orgaan en is door een juridisch kader afgedekt voor 

aansprakelijkheidsstelling, maar geldt dit ook voor de leden van de visitatiecommissie die het 

visitatierapport schrijven? De aansprakelijkheid van de visitator tijdens het uitvoeren van zijn taken 

is gedekt door de verzekering van de RGS, maar hoe het precies zit met een civielrechtelijke 

aansprakelijkheid is niet duidelijk. De RGS-secretaris heeft toegezegd dit uit te zoeken en hier nog op 

terug te komen. 

 

• In een gesprek tussen DB en RGS-secretarissen is wederom de juridische positie van de PVC ten 

opzichte van de RGS en de wetenschappelijke vereniging besproken. Hierover is nog steeds geen 

duidelijkheid, hoewel deze kwestie veel discussie oplevert, zowel ten aanzien van inhoudelijke als van 

juridische aspecten. 

Eind 2017 vond een gesprek plaats over dit onderwerp met het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie. Hierbij is evenals enkele jaren geleden vastgesteld dat een goede 

communicatie tussen NVvP en visitatiecommissie van belang is. Derhalve worden agenda en notulen 

van de visitatiecommissie toegestuurd aan het NVvP-bestuur en het onderwerp visitatiecommissie zal 

expliciet op de agenda van het Concilium worden gezet. Ook is de bureaumedewerker NVvP die zich 

bezighoud met opleidingszaken altijd welkom in onze vergadering. 
 

• In de zomerperiode is een korte enquête gehouden onder de visitatoren om een goed beeld te krijgen 

van de tijdsinvestering die het visiteren vraagt. Dit mede om op basis hiervan te kunnen besluiten of 

de huidige verdeling van de visitatiegelden juist is dan wel aangepast moet worden. Aangezien hieruit 

gebleken is dat het opstellen van een visitatierapport na de visitatie een steeds zwaardere belasting 

voor de visitatoren wordt, is gesproken over de mogelijkheid van het laten notuleren van de 

visitatiedag en het laten opstellen van het visitatierapport door een notulist. Een inventarisatierondje 

bij visitatiecommissies van andere specialismen maakte al snel duidelijk dat de psychiatrie één van 

de weinige zo niet het enige specialisme lijkt te zijn waar de visitatoren nog zelf het visitatierapport 

schrijven. Derhalve heeft de plenaire vergadering besloten deze optie nader te onderzoeken en 

offertes te vragen voor het notuleren, hoewel dit een forse financiële aderlating lijkt te zijn. Begin 

2018 zal hierover een definitief besluit genomen worden. 

 

• Regelmatig is in het recente verleden het terugkerende probleem van het gebrek aan mogelijkheden 

voor aios van het doen van forensische rapportages besproken. Inmiddels is wel de 

verzekeringskwestie aangaande de medische aansprakelijkheid van aios bij het doen van deze 

rapportages geregeld. 
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• De PVC heeft gemerkt dat een aantal erkende opleidingsinstellingen naast het aantal aios dat op 

basis van de vastgestelde norm kan worden aangenomen, ook aios aanneemt op boventallige basis 

en deze geheel zelf betaalt inclusief opleidingskosten. De PVC constateert dat deze werkwijze een 

begrijpelijke reactie is op het ontstane psychiatertekort, maar concludeert ook dat het niet de taak is 

van de visitatiecommissie hier iets aan te veranderen. Het is wel haar taak om te toetsen of de 

kwaliteit van de opleiding van deze individuele aios goed is, reden waarom hierover een vraag is 

toegevoegd aan de zelfevaluatie. 

 

Conclusie 

We kunnen concluderen dat 2017 ondanks de vele beleidsmatige ontwikkelingen een regulier en redelijk 

rustig visitatiejaar was voor de psychiatrie, met dank aan alle leden van de visitatiecommissie psychiatrie 

voor hun inzet.  

Tevens constateren we dat we er in 2017 in geslaagd zijn een fors aantal nieuwe leden te werven voor de 

visitatiecommissie psychiatrie, te weten 7 personen. Deze hebben inmiddels allen de visitatietraining 

gevolgd en worden in het begin van 2018 verder ingewerkt. Daarnaast is het gelukt om na het vertrek 

van de heren Kupka en Beerthuis vervanging te vinden voor het lidmaatschap en plaatsvervangend 

lidmaatschap RGS voor de psychiatrie; en voor het penningmeesterschap. Er is nog wel een vacature 

voor een secretaris. De visitatiecommissie psychiatrie kijkt wat bezetting betreft dus terug op een 

geslaagd jaar. 

Vanuit de aios was en is er steeds voldoende aanwas middels voordrachten vanuit de SAP. 

 

 

Aldus vastgesteld in de plenaire vergadering van 16 februari 2018. 

 

 

 

 

 


