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JAARVERSLAG 2019 
 

 

Samenstelling van de plenaire visitatiecommissie op 31-12-2019 

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

Secretaris: Dr. R.M. Marijnissen 

Leden: Prof.dr. A.W. Braam 

Mw.dr. D.C. Cath 

Drs. A.M. den Hollander 

Dr. T. Ingenhoven 

Dr. R.M. Kok 

Mw.dr. I.E. Lindhout 

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

Dr. M.S. van Noorden 

Mw.dr. C.G. Reichart 

Dr. P.J.F. Schulte 

Mw.prof.dr. C.W. Slotema 

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

Drs. J.C.A.M. van Trier 

Mw.drs. H.M. Visser 

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

Leden aios: Drs. T.J. Burger 

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

Drs. S. Egger 

Mw.drs. M. van Haeften 

Mw.drs. L. Heijting 

Mw.drs. J. Hoornaar-Terlouw 

Dr. N. Kleefstra 

Mw.dr. E. van Vliet 

Secretaresse: Ineke Visser-Vreeling 

 

Mutaties: 

Vertrokken: Mw.drs. M. Dautzenberg 

Mw.dr. E. el Filali 

Prof.dr. W.G. Staal 

Prof.dr. C.L. Mulder 

Nieuw:  Dhr. A.M. den Hollander 

Mw.drs. H.M. Visser 

 

Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie in 2019: 

15 februari 2019  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

10 mei 2019   Bartholomeus Gasthuis Utrecht (aansluitend jaarbijeenkomst)   

6 september 2019  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

22 november 2019  in de Domus Medica, Mercatorlaan Utrecht 

 

 

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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Totaal aantal verrichte visitaties in 2019   (2018)  (2017)  (2016) 

                  

Opleiding psychiatrie      8   9   5   8   

Consultatieve/ziekenhuispsychiatrie   4   6   2   4  

Kinder-jeugdpsychiatrie    --   3    1     

Psychotherapie      1   --   --   1   

Forensische psychiatrie     2   --   --  --   

Verslavingspsychiatrie     3   --   --   1  

Totaal      18x  19x   8x  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, opleidingsgroepen, Raden van Bestuur en 

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

Er is in 2019 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 2019 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.  

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. 

 

Bijzonderheden:  

 

• Het Dagelijks Bestuur bestond in 2019 uit mw.prof.dr. R.C. van der Mast als voorzitter en dr. R.M. 

Marijnissen als secretaris/penningmeester. Het secretariaat werd bemand door mw. I. Visser-

Vreeling. 

 

• In 2019 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 2019 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. Omdat de zittingsperiode van dhr. 

Kok in de visitatiecommissie in 2020 eindigt, zullen er binnenkort twee nieuwe leden (dr. P. Naarding 

en mw.dr. N. van Veelen)aantreden die tevens zitting hebben in het Concilium. 

 

• De kascontrolecommissie heeft het financieel overzicht 2018 gecontroleerd en geen 

onvolkomenheden aangetroffen, waarmee de plenaire visitatiecommissie psychiatrie het verslag met 

dankzegging aan de penningmeester vanwege de zorgvuldige opstelling goedgekeurd heeft en de 

penningmeester hiervoor décharge heet verleend. 

 

• In 2019 hebben de volgende nieuwe leden de visitatietraining gevolgd: mw.dr. E. van Vliet, mw.dr. L. 

Heijting, mw.drs. M. van Haeften, mw.drs. H.M. Visser, dr. N. Kleefstra, drs. A.M. den Hollander. 
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Certificaten voor de herhaaltraining zijn behaald door Dr. H.J.G.M. van Megen, mw.dr. J.J.M.H. Strik, 

drs. J.C.A.M. van Trier, Dr. P.F.J.. Schulte. 

 

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

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

site. Omdat de website technisch gezien wat verouderd is, heeft het dagelijks bestuur besloten om in 

de loop van 2020 een nieuwe en modernere website te (laten) bouwen. 

 

• Evenals voorgaande jaren heeft het Dagelijks Bestuur in 2019 tweemaal een overleg met de 

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

 

• Omdat het inhuren van een professioneel bureau om visitaties te notuleren voor de 

visitatiecommissie psychiatrie financieel niet haalbaar is, wordt getracht om waar gewenst en 

mogelijk een secretaresse van één van de visitatoren mee te vragen tijdens de visitatiedag om 

aantekeningen te maken. Dit bevalt goed. 

 

• In 2019 heeft een bureaumedewerker van de NVvP (Mw. R. van Vels) eenmaal 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. Om op de 

hoogte te blijven krijgt mw. Van Vels van elke vergadering van de visitatiecommissie psychiatrie de 

agenda toegestuurd. 

 

• In 2019 is diverse malen een visitatie verricht in een opleidingsinstelling waar een instellingsvisitatie 

heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen kreeg de visitatiecommissie psychiatrie inzage in de 

verslaglegging van deze instellingsvisitatie. 

 

• Regelmatig is in dit verslagjaar de voortgang rond het vaststellen van de nieuwe specifieke 

opleidingseisen psychiatrie besproken. Het nieuwe Landelijk Opleidingsplan is inmiddels definitief 

vastgesteld en goedgekeurd door de CGS en zal 1 juli 2020 ingaan. 

 

• Nog steeds komt in de vergaderingen regelmatig het geringe aanbod aan forensische en 

arbeidsrechtelijke rapportages voor aios aan de orde. In de nieuwe opleidingseisen is wederom 

opgenomen dat er twee rapportages verplicht zijn. Hoe lastig ook, de opleiders zullen er dus voor 

moeten zorgen dat de aios aan deze opleidingseisen kunnen voldoen. 

 

• De met regelmaat binnenkomende adviesverzoeken met betrekking tot buitenlandstages worden 

beoordeeld en van advies voorzien door dhr. Van Megen als vertegenwoordiger van de RGS. 

 

• Evenals vorig jaar wordt de visitatiecommissie psychiatrie bij visitaties regelmatig geconfronteerd met 

een hoge werkbelasting voor aios met betrekking tot de diensten. De aan de diensten bestede tijd 

inclusief eventuele compensatie mag volgens HOOP niet uitkomen boven de 20% van het 

dienstverband, maar dit blijkt in de praktijk lang niet overal het geval. De visitatiecommissie is van 

mening dat de diensttijd in verhouding moet staan tot wat een aios moet leren. Ook blijken er 

interpretatieverschillen te bestaan met betrekking tot de uitleg van deze regelgeving, reden waarom 

de visitatiecommissie het Concilium om een uitspraak heeft gevraagd hierover. 

Dit heeft geleid tot een zeer verhelderend document, waarin mede aan de hand van een aantal 

rekenvoorbeelden uitleg wordt gegeven. Uitgangspunt is dat 80% van de tijd van de aios 

daadwerkelijk ten dienste moet staan van de stage en dientengevolge kan er niet meer dan 20% van 

http://www.visitatiecommissiepsychiatrie.nl/
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de tijd van de aios aan diensten worden besteed. In dit document is tevens de regeling 38 uur 

dienstverband en maximaal 48 uur per week werken uitgelegd. 

 

• Voor de tweede maal in korte tijd is via de RGS een (anonieme) melding gekomen over problemen 

binnen een opleiding die door de visitatiecommissie ad hoc moest worden meegenomen bij de 

visitatie. Dit legt een behoorlijke druk op de visitatie ten aanzien van sfeer, veiligheid en objectiviteit. 

De visitatiecommissie vraagt zich af of het niet beter zou zijn visitatie en klachten uit elkaar te houden 

en heeft in diverse gesprekken met de RGS-secretaris hierover afspraken gemaakt voor de toekomst. 

De RGS zal voortaan zelf de opleider informeren over de klacht en hem de keuze voorleggen om de 

visitatie uit te stellen en de klacht eerst op de “normale” wijze door de RGS te laten behandelen met 

hoor en wederhoor, óf de klacht tijdens de visitatie te laten behandelen door de visitatiecommissie. 

De visitatiecommissie heeft een brief doen uitgaan naar alle opleiders om deze procedure uit te 

leggen. 

 

• De visitatiecommissie psychiatrie heeft een kleine commissie aangesteld die een doordacht voorstel 

gaat maken voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen GGZ-instellingen, zodat er voor 

een aios altijd een onafhankelijk aanspreekpunt is voor klachten. 

 

• Vanuit de visitatiecommissie psychiatrie nemen twee leden deel aan de Expertgroep Regionaal 

Visiteren: dhr. Van Noorden voor de ziekenhuispsychiatrie en dhr. Braam voor de GGZ-instellingen. Er 

blijkt een groot verschil te zijn tussen psychiatrie en somatiek ten aanzien van dit onderwerp. Per 

specialisme zal een plan op maat gemaakt worden, dus er is ruimte voor de psychiatrie om het op een 

eigen manier te doen. 

 

• Besloten is om in maart 2020 een Scholingsdag te organiseren voor de leden van de 

visitatiecommissie, waarbij in de ochtend de RGS uitleg zal komen geven over het regionaal visiteren 

en over de nieuwe toezicht- en erkenningensystematiek. In de middag zal er onder leiding van een 

onderwijskundige ruimte zijn om te praten over de wijze en de kwaliteit van visiteren en de borging 

hiervan. 

 

Conclusie 

We kunnen concluderen dat 2019 met 18 visitaties, waaronder een fors aantal bij zeer grote 

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

visitatiecommissie psychiatrie voor hun inzet.  

De leden van de visitatiecommissie zullen zich in het komende jaar inzetten om – naast hun reguliere 

visitatietaken - de nieuwe regelgeving in het Kaderbesluit en Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie, alsook 

de nieuwe toezicht- en erkenningensystematiek, te implementeren en gestalte te geven. 

 

Aldus vastgesteld in de plenaire vergadering van 14 februari 2020. 

 

 

 

 

 


