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JAARVERSLAG 2018 
 

 

Samenstelling van de plenaire visitatiecommissie op 31-12-2018 

Voorzitter: Mw.prof.dr. R.C. van der Mast 

Secretaris: vacant (waargenomen door de voorzitter) 

Leden: Prof.dr. A.W. Braam 

Mw.dr. D.C. Cath 

Dr. T. Ingenhoven 

Dr. R.M. Kok 

Mw.dr. I.E. Lindhout 

Dr. R.M. Marijnissen 

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

Dr. C.L. Mulder (stopt in 2019) 

Dr. M.S. van Noorden 

Mw.dr. C.G. Reichart 

Dr. P.J.F. Schulte 

Mw.dr. C.W. Slotema 

  Prof.dr. W.G. Staal 

Mw.dr. J.J.M.H. Strik 

Drs. J. van Trier 

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

Leden aios: Drs. T.J. Burger 

Mw.drs. M.M.F. Dautzenberg (stopt in 2019) 

Mw.drs. M.C.M. ten Doeschate 

Drs. S. Egger 

Mw.dr. E. el Filali (stopt in 2019) 

Mw.drs. M. van Haeften 

Mw.drs. L. Heijting 

Mw.drs. J. Hoornaar-Terlouw 

Dr. N. Kleefstra 

Mw.drs. E(lvira) van Vliet 

Secretaresse: Ineke Visser-Vreeling 

 

Mutaties: 

Vertrokken: Dr, C.A.Th. Rijnders (secretaris) 

Prof.dr. H.W. Hoek 

Mw.dr. H.M. Schuppert 

Dr. P.W. Troost 

Dr. H.L. Van  

Mw.drs. S.F. de Haan 

Mw.drs. A. Verkuil 

Mw.drs. E(ls) van Vliet 

 

 

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: Mw.dr. D.C. Cath 

Drs. S. Egger 

Mw.drs. M. van Haeften 

Mw.drs. L. Heijting 

Mw.drs. J. Hoornaar-Terlouw 

Dr. N. Kleefstra 

Mw.dr. I.E. Lindhout 

Mw.dr. C.G. Reichart 

  Mw.drs. E(lvira) van Vliet 

 

Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie in 2018: 

16 februari 2018  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

25 mei 2018   Muntgebouw Utrecht (aansluitend jaarbijeenkomst)    

7 september 2018  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

23 november 2018  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

 

Totaal aantal verrichte visitaties in 2018   (2017)  (2016)  (2015) 

                  

Opleiding psychiatrie      9   5   8   10   

Consultatieve/ziekenhuispsychiatrie   6   2   4    3  

Kinder-jeugdpsychiatrie    3    1      --   

Psychotherapie      --   --   1    1   

Forensische psychiatrie    --   --  --    1   

Verslavingspsychiatrie    --   --   1    1  

Totaal      19x   8x  14x  16x 

    

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 2018 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, waren er ook in 2018 weer 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.  

De visitatiecommissie is blij met het bericht van de RGS dat in bijzondere situaties in het belang van de 

kwaliteit van de opleiding een uitzondering mogelijk is op het principe dat er slechts één opleiding kan 

zijn onder één raad van bestuur. Richtlijnen en criteria voor het splitsen van een grote opleiding zijn 

vastgelegd. 

Bij elke visitatie 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. 
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Bijzonderheden:  

 

• Het Dagelijks Bestuur bestond in 2018 uit mw.prof.dr. R.C. van der Mast als voorzitter en tot mei 

2018 dr. C.A.Th. Rijnders als secretaris. Sinds deze datum is de functie van secretaris vacant en 

blijkt het erg moeilijk een vervanger te vinden. Mw. van der Mast neemt derhalve tijdelijk ook de 

secretaristaken voor haar rekening. Wij blijven zoeken naar een nieuwe secretaris. 

Vanaf 1 januari 2018 heeft dr. R.M. Marijnissen het penningmeesterschap op zich genomen.  

Het secretariaat werd bemand door mw. I. Visser. 

 

• In 2018 was het lidmaatschap RGS voor de psychiatrie belegd bij dr. H.J.G.M. van Megen en het 

plaatsvervangend lidmaatschap RGS voor de psychiatrie bij mw.dr. W.H. van Zelst-Kwakkel.  

 

• Dr. R.M. Kok was in 2018 wederom vanuit de visitatiecommissie psychiatrie vertegenwoordiger bij 

het Concilium Psychiatricum en rapporteerde 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. 

 

• Evenals voorgaande jaren heeft het Dagelijks Bestuur in 2018 tweemaal een overleg met de 

secretaris(sen) RGS gevoerd om lopende en actuele zaken te bespreken. 

 

• Het blijkt dat de visitatoren en met name de voorzitters van de visitatiecommissies ad hoc steeds 

meer moeite hebben en steeds meer tijd moeten besteden aan de verslaglegging van een visitatie. 

Het visitatierapport is inmiddels vele malen uitgebreider dan enige jaren geleden. Om hen hierin 

tegemoet te komen is begin 2018 bij een drietal visitaties een proef gedaan in samenwerking met het 

professionele bureau Cantrijn om de visitaties te laten notuleren. Hoewel de voorzitters van de 

commissies ad hoc blij waren hun handen vrij te hebben om alle aandacht aan het visiteren zelf te 

besteden, bleek het inhuren van een professioneel bureau voor de visitatiecommissie psychiatrie 

financieel niet haalbaar. Er wordt nu getracht om waar mogelijk een secretaresse van één van de 

visitatoren mee te vragen tijdens de visitatiedag om aantekeningen te maken. Dit bevalt goed. 

 

• Al enkele jaren heeft de RGS het voornemen om de vergoedingensystematiek voor visitaties aan te 

passen, waarbij uitgegaan zal worden van het principe “meer aios, meer geld”, dus een grotere 

vergoeding bij grotere opleidingen. Dit is echter opnieuw uitgesteld in verband met de aanstaande 

nieuw voorgestelde systematiek voor erkenningen (zonder locatiebezoeken), zo heeft de RGS ons 

meegedeeld. Indien hierover een besluit is genomen, zal aansluitend daarop de nieuwe 

financieringssystematiek worden bepaald. Op dit moment is het voor ons als visitatiecommissie door 

de hogere vergoeding voor grote visitaties financieel haalbaar, zij het dat het met de huidige 

financiën niet lukt de visitaties te laten notuleren. 

 

• In 2018 heeft een bureaumedewerker van de NVvP (Mw. R. van Vels) tweemaal de vergadering van 

de plenaire visitatiecommissie psychiatrie bijgewoond om te zorgen voor een goede uitwisseling en 

communicatie tussen visitatiecommissie en NVvP. Zij vertegenwoordigt ook de NVvP bij het 

beleidsoverleg dat altijd voorafgaat aan de vergaderingen van de Raad Opleidingen en op die manier 

kan ook de relevante informatie uit dit overleg bij de visitatiecommissie terecht komen. 

 

• Rapportage over aanbevelingen: er is besloten om naast de door de RGS gevraagde rapportages over 

voorwaarden en adviezen ook over aanbevelingen rapportage te gaan vragen van de opleiders, 

http://www.visitatiecommissiepsychiatrie.nl/
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aangezien deze vaak invloed hebben op de kwaliteit van de opleiding. Anderzijds geeft ons dit ook de 

mogelijkheid ons eigen handelen en inzicht op de opleiding te evalueren. Ook al kan de opleider 

hiertoe niet worden verplicht, er zal in elk geval op het rapportageblad standaard een verzoek hiertoe 

worden opgenomen. 

 

• In 2018 is voor het eerst een visitatie verricht in een opleidingsinstelling waar een instellingsvisitatie 

heeft plaatsgevonden. De visitatiecommissie ad hoc liep aan tegen het feit dat het verslag van de 

instellingsvisitatie niet wordt verstrekt en de aldaar geconstateerde feiten dus ook niet bekend zijn bij 

de commissie ad hoc. De RGS heeft uitgelegd dat dit ook vooralsnog niet de bedoeling is; door de RGS 

is in zaken als kwaliteitssysteem en andere opleidingsoverstijgende zaken vertrouwen uitgesproken en 

dat vertrouwen moet worden gerespecteerd door de visitatiecommissies van de verschillende 

opleidingen.  

 

• Omdat hier regelmatig discussie over is binnen de visitatiecommissie psychiatrie is bij de CRIA 

(Centrale Registratiecommissie Interne Aantekening) de vraag ingebracht of er bij een erkenning van 

het aandachtsgebied eerst een opleiding erkend moet zijn of eerst de stages in het aandachtsgebied. 

Hierbij is aangegeven dat het goed is de erkenning voor de opleider te geven onder de voorwaarde 

dat ook de aandachtsgebiedstages erkend worden en vice versa. 

 

• Het is de visitatiecommissie psychiatrie de laatste tijd opgevallen dat binnen GGZ-instellingen de 

werkbelasting met betrekking tot de diensten erg hoog is. De aan de diensten bestede tijd inclusief 

eventuele compensatie mag volgens HOOP niet uitkomen boven de 20% van het dienstverband, maar 

dit blijkt lang niet overal realiseerbaar. De visitatiecommissie vindt dit zorgelijk en neemt zich voor dit 

onderwerp het komende jaar op te pakken middels een enquête of een invitational conference, in 

samenspraak met het Concilium. 

 

• De visitatiecommissie constateert regelmatig dat er een voorwaarde moet worden gegeven inzake de 

eis om differentiatie aan te brengen in de stages in het algemene deel en in het aandachtsgebied van 

de opleiding, en heeft eind 2018 een brief gestuurd naar alle opleiders psychiatrie met verduidelijking 

hierover en het advies verdiepende leerdoelen te formuleren voor de stages in het aandachtsgebied. 

 

Conclusie 

We kunnen concluderen dat 2018 met 19 visitaties, alsmede door het ontbreken van de invulling van de 

secretarisfunctie, een druk visitatiejaar was voor de psychiatrie, met dank aan alle leden van de 

visitatiecommissie psychiatrie voor hun inzet.  

Hoewel er in het verslagjaar een grote wisseling was binnen de aiosgroep, is eind 2018 – in goede 

samenwerking met de SAP, de bezetting van de visitatiecommissie psychiatrie op peil gebracht. 

 

 

Aldus vastgesteld in de plenaire vergadering van 15 februari 2019. 

 

 

 

 

 


