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 1.  Inleiding 
 
Een visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van een 

zorgverleningsproces op locatie (CBO). Tijdens een visitatie bezoekt een aantal 

beroepsgenoten de gevisiteerde organisatie en gaat na of de organisatie in de praktijk 

voldoet aan de geldende normen ten aanzien van de onderwerpen waarop gevisiteerd 

wordt. Na afloop van de visitatie geven de visiteurs hun feedback en doen zij suggesties 

ter verbetering. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in het 

visitatierapport. Een belangrijke doelstelling bij deze visitaties is het leren van elkaar. Het 

gaat om een intercollegiale toetsing waarbij wordt aangegeven wat goed gaat, wat 

minder goed gaat en welke verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Het visitatierapport is een verslag van de visitatie door ter zake deskundige collega’s 

(traumatologen, SEH-artsen, managers SEH en crisiscoördinatoren) uit andere 

organisaties in de regio en heeft een collegiaal en vertrouwelijk karakter. Het collegiaal 

vertrouwelijke karakter houdt in dat het rapport in beginsel slechts wordt toegestuurd 

aan de gevisiteerde organisatie en dat het besluit om het rapport al dan niet aan ‘derden’ 

te laten lezen in beginsel door de gevisiteerde organisatie wordt genomen.  

In bepaalde situaties kan openbaarmaking van een visitatierapport via de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob) worden afgedwongen.  

 

In de afgelopen jaren zijn er op het gebied van de acute zorg verschillende 

ontwikkelingen geweest om te komen tot kwaliteitsverbetering. Daarbij zijn verscheidene 

instrumenten ontwikkeld. In 2013 hebben de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ-

en) Drenthe, Friesland en Groningen de wens uitgesproken om de verschillende 

visitaties/instrumenten zoveel mogelijk te integreren om zo efficiency en tijdwinst te 

behalen.  

 
1.1 Achtergrond 

 
Visitatiemodel Traumazorg 

In 1999 heeft de Minister van Volksgezondheid traumacentra in Nederland aangewezen; 

het UMCG is één van deze centra. Bij deze aanwijzing heeft de minister de traumacentra 

onder meer de opdracht gegeven om de regie te voeren over een proces dat moet leiden 

tot een goede verdeling van traumapatiënten over de verschillende ziekenhuizen in de 

regio. Ter ondersteuning van dit proces is een tweetal instrumenten voor de regio Noord 

Nederland ontwikkeld: 

 Een triageschema, op grond waarvan de meldkamer en het ambulancepersoneel de 

gewonde patiënten in drie categorieën kunnen indelen. 

 Een levelindeling, op grond waarvan ziekenhuizen zichzelf kunnen indelen, eveneens 

in drie categorieën.  

Nadat de ziekenhuizen op grond van een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van de 

Levelcriteria NVT waren gekomen tot een levelindeling voor het eigen ziekenhuis, is 

vanuit de regio de wens naar voren gekomen om meer verdieping aan te brengen in deze 

levelindeling. Ook is de wens geuit, te komen tot een evaluatie van de kwaliteit van het 

traumazorgproces. Op basis hiervan is in opdracht van het ROAZ het Visitatiemodel 

Traumazorg ontwikkeld, waarmee alle aangesloten ziekenhuizen in de traumaregio Noord 

Nederland in de jaren 2009 – 2011 zijn gevisiteerd op intercollegiale basis, waarna 

formeel door het ROAZ de officiële levelindeling is vastgesteld. Het is de bedoeling om 

een nieuwe visitatieronde te starten.  

 
Voorbereiding op rampen en crises 

In opdracht van de landelijke stuurgroep OTO is in 2012 een kwaliteitskader 

Crisisbeheersing en OTO ontwikkeld. Dit kwaliteitskader beschrijft wat een instelling 
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minimaal geregeld moet hebben om voorbereid te zijn op rampen en crises. Ook geeft 

het antwoord op de vraag wie in de organisatie daarbij een rol spelen. Het 

kwaliteitskader biedt twee instrumenten waarmee een organisatie kan toetsen in welke 

mate men is voorbereid op rampen en crises: 

 De checklist zelfevaluatie 

 Een visitatie-instrument voor intercollegiale toetsing.  

Het streven is om vanaf 2015 te starten met een intercollegiale visitatie. 

 

Acute zorgprofielen 

Naast de basis-SEH-zorg en traumazorg hebben ziekenhuizen vaak nog andere 

specialisaties binnen de acute zorg, ook wel profielen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn 

de acute zorgprofielen voor CVA, Myocardinfarct, Psychiatrie, Verloskunde en AAA. Het is 

een wens van het ROAZ om op een later tijdstip ook een kwalitatieve toetsing van deze 

acute zorgprofielen op te nemen in het visitatiemodel.  
 
1.2  Opzet integraal visitatiemodel acute zorg 
 
Bij de ontwikkeling van dit visitatiemodel is conform de wens van de Regionale Visitatie 

Commissie en de ROAZ-en rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: 

a. Een splitsing van het bestaande traumavisitatiemodel in een onderdeel Basis SEH en 

het profiel Traumazorg. 

b. Het integreren van de aantoonbare voorbereiding van een zorgorganisatie op rampen 

en crises (Kwaliteitsvisitatie Voorbereiding op Rampen).  

c. De (toekomstige) inbedding van een kwalitatieve toetsing van acute zorgprofielen in 

het visitatiemodel. 

d. Het visitatiemodel zoveel mogelijk te laten aansluiten op andere kwaliteits-

instrumenten zoals wetenschappelijke visitaties, certificeringen en accreditaties.  

 

Het visitatieprogramma heeft een “topdown” volgorde van de gesprekken. Op deze wijze 

kan het visitatieteam een duidelijk beeld krijgen in hoeverre de beleidsmatige 

uitgangspunten zijn geborgd in de praktijk. 

Bij de uitwerking van het visitatiemodel is nagegaan welke onderwerpen al geborgd 

worden via certificering of accreditatie op basis van NIAZ, ISO 9001:2008 of HKZ.  

Het model is zo geschreven dat acute zorg profielen in de toekomst kunnen worden 

toegevoegd zodra er criteria voor toetsing beschikbaar zijn.  

 

Het gaat om een intercollegiale toetsing; het leren van elkaar staat voorop. Ziekenhuizen 

hebben deze manier van visiteren tijdens de eerste ronde Traumazorgvisitaties als erg 

prettig ervaren. Dat betekent echter niet dat de uitkomsten van de visitatie geheel 

vrijblijvend zijn. Zo wordt de levelindeling van de SEH opnieuw vastgesteld op basis van 

de bevindingen en kan aan de gevisiteerde organisatie worden gevraagd om een 

verbeterplan te maken.  

 

Bij de totstandkoming van het visitatiemodel is gebruik gemaakt van de in bijlage 2 

vermelde literatuur.  

 
1.3 Doel 
 
Het doel van de integrale visitaties is om te komen tot een sluitende keten van zowel de 

reguliere als de opgeschaalde acute zorg van ziekenhuizen en van de opgeschaalde zorg 

van GGD’s, RAV’s en Doktersdiensten, die aansluit op de totale zorgketen in Noord 

Nederland. 
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1.4 Doelstellingen 
 
De doelstellingen van de visitatie zijn: 

1. Het leren van elkaar. 

2. Het toetsen en evalueren van de mate waarin de gevisiteerde organisatie 

aantoonbaar is voorbereid op rampen en crises.  

3. Het toetsen van de mate waarin in de gevisiteerde organisatie aan 

kwaliteitsbevordering wordt gewerkt (verbetercultuur) en het geven van adviezen 

hierin. 

4. Inzicht krijgen in de specifieke kwaliteiten van de gevisiteerde organisatie, die voor 

de regio Noord-Nederland van belang zijn. 

5. Het toetsen en evalueren van de kwaliteit van processen van de Spoedeisende Eerste 

Hulp (basis-SEH) in ziekenhuizen.  

6. Het toetsen van de kwaliteit van het profiel traumazorg (eerste opvang en 

vervolgzorg) van een ziekenhuis.  

7. Het toetsen van de levelindeling traumatologie van een ziekenhuis. 

8. Op termijn: het toetsen en evalueren van specifieke profielen binnen  de acute zorg, 

zoals cardiologie, CVA, e.d. 
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2.  Procedure en werkwijze visitatie 
 

2.1  Stappen visitatieproces 
 
Het visitatieproces doorloopt de volgende stappen. 

 

Afspraak 

visitatiebezoek 

In afstemming tussen de RVC en de te visiteren organisatie 

wordt een datum vastgesteld. De organisatie ontvangt een 

dagprogramma, een exemplaar van het visitatiemodel inclusief 

reglement en vragenlijsten. 

Samenstelling 

visitatieteam 

De RVC stelt het visitatieteam samen. De namen van de leden 

worden aan de te visiteren organisatie meegedeeld. Desgewenst 

kan de organisatie bedenkingen indienen (zie reglement). 

Voorbereiding visitatie De te visiteren organisatie kan zo nodig een thema benoemen, 

waar de visitatie op wordt gericht. De organisatie ontvangt het 

visitatiemodel inclusief de vragenlijsten en een overzicht van te 

verstrekken of ter inzage te leggen documenten. De 

vragenlijsten en aan te leveren documenten dienen twee weken 

voor de visitatie in het bezit van de RVC te zijn. De aan te 

leveren documenten dienen digitaal aangeleverd te worden. De 

vragenlijsten dienen te worden ingevuld in het digitale 

vragenlijstprogramma via de toegezonden link. 

Visitatie De visitatie wordt uitgevoerd volgens de agenda (zie 2.5). Voor 

het goed doorlopen van het toetsingsproces is het belangrijk om 

het programma consequent te volgen. Desgewenst voegt het 

visitatieteam onderdelen aan het programma toe. 

De gesprekken worden gevoerd in een vooraf vastgestelde 

ruimte, die tijdens de gehele visitatie ter beschikking staat van 

het visitatieteam. Ter afsluiting van de visitatie koppelt het team 

een eerste indruk van haar bevindingen terug aan de 

gevisiteerde organisatie. 

Controle 

visitatieverslag 

 De bevindingen van het visitatieteam worden vastgelegd in het 

visitatieverslag. De visiteurs krijgen de gelegenheid om het 

verslag op inhoud te controleren en eventueel hun zienswijze te 

geven. Dit leidt tot een tweede conceptverslag dat ter controle 

wordt toegezonden aan de gevisiteerde organisatie. 

Gesprekspartners kunnen dan het verslag controleren op 

feitelijke juistheid. Dit concept is nog niet voorzien van 

conclusies en aanbevelingen omdat alleen wordt gecontroleerd 

op de feitelijke juistheid van de verzamelde informatie.  

Als er binnen twee weken geen reactie is ontvangen, wordt het 

conceptverslag definitief. 

Definitief 

visitatieverslag 

De conclusies en aanbevelingen worden aan het definitieve 

conceptverslag toegevoegd. Deze zijn vooraf door de betrokken 

visiteurs op juistheid beoordeeld. Het definitieve visitatieverslag 

wordt toegezonden aan het Managementteam AZNNN en de 

Raad van Bestuur/Directie van de gevisiteerde organisatie. 

Tevens stelt het AZNNN de medisch managers Ambulancezorg in 

de noordelijke regio op de hoogte van de uitkomsten van de 

visitatie ten aanzien van de levelindeling traumazorg van een 

ziekenhuis. 

Bedenkingen Indien de gevisiteerde organisatie het niet eens is met het 

visitatieverslag, dan kan het bedenkingen indienen. (Zie 

reglement.)  
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Implementatie 

aanbevelingen 

Het is de verantwoordelijkheid van de gevisiteerde organisatie 

om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het 

visitatieverslag. Zo nodig kan de gevisiteerde organisatie een 

plan van aanpak maken voor de uitwerking van verbeterpunten. 

Op verzoek van de organisatie kan het verbeterplan worden 

toegevoegd aan het visitatieverslag. 

Desgewenst kan de RVC de gevisiteerde organisatie vragen om 

bij zwaarwegende aanbevelingen binnen één jaar schriftelijk te 

rapporteren over doorgevoerde verbeteringen of na een 

bepaalde periode een (gedeeltelijke) hervisitatie opleggen. 

 
2.2  Visitatieprogramma  

 
A. Het visitatieprogramma voor ziekenhuizen ziet er als volgt uit: 

 

Tijdstip Programma-onderdeel Gesprekspartner(s) 

9.15 uur Ontvangst visitatieteam door manager SEH en 

crisiscoördinator; vaststelling eventuele 

aanvullingen/ wijzigingen in het programma 

Manager SEH en 

Crisiscoördinator 

9.30 uur Voorbespreking visitatieteam / inzage 

documenten 

 

10.00 uur Rondleiding SEH Manager SEH 

10.45 uur Koffiepauze / onderlinge afstemming 

visitatieteam 

 

11.00 uur Beleid SEH / Crisisbeheersing Vertegenwoordiger 

RvB/directie, die tevens lid 

is van het Crisisbeleidsteam 

12.00 uur Beleid SEH, Acute zorg (incl. Traumazorg) Vertegenwoordiger 

Medische Staf en/of 

Vertegenwoordiger 

Commissie Traumatologie 

12.30 uur Lunch / onderlinge afstemming visitatieteam  

13.15 uur Beleid SEH Leiding SEH (medisch 

hoofd, SEH-arts en hoofd 

SEH) 

14.00 uur Crisisbeheersing en OTO-activiteiten Crisiscoördinator en ROP-

coördinator 

14.45 uur Primair proces SEH SEH-verpleegkundigen en 

SEH-arts en/of arts 

assistent  

 

15.15 uur Theepauze /onderlinge afstemming 

visitatieteam  

 

15.30 uur Samenwerking SEH - ambulancevoorziening Vertegenwoordiger 

ambulancevoorziening 

16.00 uur Samenwerking met huisartsen en 

huisartsenpost (HAP) 

Huisarts (namens 

huisartsen-kring) en 

vertegenwoordiger HAP 

16.30 uur Afrondende bespreking visitatieteam  

17.00 uur Afsluitend gesprek Leiding SEH, 

vertegenwoordiger RvB/CBT 

en crisiscoördinator 

17.30 uur Einde visitatie  
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B. Het visitatieprogramma voor GGD’s, RAV’s en Doktersdiensten ziet er als volgt uit: 

 

Tijdstip Programma-onderdeel Gesprekspartner(s) 

9.15 uur Ontvangst visitatieteam door crisiscoör-

dinator; vaststelling eventuele aanvullingen/ 

wijzigingen in het programma 

Crisiscoördinator 

9.30 uur Voorbespreking visitatieteam / inzage 

documenten 

 

10.00 uur Presentatie opbouw organisatie en/of 

rondleiding  

Crisiscoördinator 

10.30 uur Koffiepauze / onderlinge afstemming 

visitatieteam 

 

10.45 uur Beleid Crisisbeheersing Vertegenwoordiger 

RvB/directie, die tevens lid 

is van het Crisisbeleidsteam 

11.30 uur Crisisbeheersing en OTO-activiteiten Verantwoordelijke 

functionarissen voor 

ontwikkeling en beheer van 

crisisplan en OTO-jaarplan 

(GROP-, HAROP- of 

crisiscoördinator). 

12.15 uur Lunch / onderlinge afstemming visitatieteam  

13.00 uur Primair proces GGD  Procesleiders IZB, MMK, 

PSH en GOR 

13.00 uur Primair proces RAV MMA, operationeel manager 

en  ambulancemedewerker 

13.00 uur Primair proces Doktersdiensten Operationeel manager,  

locatiemanager en triagist 

13.45 uur Afrondende bespreking visitatieteam  

14.15 uur Afsluitend gesprek Vertegenwoordiger 

RvB/CBT, crisiscoördinator 

en eventuele andere 

belangstellenden 

14.45 uur Einde visitatie  

 

2.3  Regionale Visitatie Commissie 
 
De Regionale Visitatie Commissie (RVC) coördineert de visitaties binnen de regio Noord 

Nederland, waarna besluitvorming door het Managementteam van het bureau Acute Zorg 

Netwerk Noord Nederland (AZNNN) plaatsvindt.  

 

De RVC is verantwoordelijk voor: 

 Het ontwikkelen en onderhouden van het visitatiemodel  

 De reglementaire uitvoering van de visitaties  

 Een hoogwaardige kwaliteit van de uitvoering van de visitaties (waaronder kwaliteit 

van de visiteurs) 

 De uniformiteit van verslaglegging en eenduidigheid van beoordeling 

 Het nemen van initiatieven ter verbetering van de kwaliteitszorg op het gebied van 

de acute zorg 

 Periodieke geanonimiseerde terugkoppeling van de uitkomsten aan de ROAZ-en 

 Archivering en documentbeheer. 
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Door bevindingen tijdens de visitaties goed te documenteren/archiveren komt er 

informatie beschikbaar die onderling vergeleken kan worden. Op deze wijze kunnen de 

visitaties een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de acute 

zorg in de regio.  

 

De RVC bestaat uit ca. 5 - 10 leden met de volgende achtergrond:  

 Lid van het Managementteam bureau AZNNN (voorzitter)  

 Manager SEH 

 Medisch coördinator SEH/ Traumachirurg 

 KNMG-erkende SEH-arts 

 Crisiscoördinator 

 Medisch manager ambulancezorg.  

 

Een ambtelijk secretaris (stafmedewerker bureau AZNNN) ondersteunt de RVC. De 

ambtelijk secretaris draagt zorg voor: 

 De planning van de visitaties  

 Het maken van een afspraak met de te visiteren organisatie op grond van de 

planning  

 Het uitwerken van het visitatieprogramma in overleg met de voorzitter  

 Het maken van het visitatieverslag in overleg met het visitatieteam 

 Archivering en documentbeheer.  
 

2.4  Visitatieteam 

 
Het visitatieteam voert de visitatie daadwerkelijk uit en maakt het visitatieverslag. Het 

visitatieteam legt verantwoording af aan de Regionale Visitatie Commissie.  

 

Bij iedere visitatie stelt de RVC een visitatieteam samen uit de beschikbare pool van 

visiteurs. In deze pool zijn voldoende vertegenwoordigers van de verschillende disciplines 

beschikbaar, zodat iedere visiteur in principe 1 – 2 x per jaar een visitatie uitvoert. Een 

visiteur zal niet betrokken zijn bij de visitatie van de eigen organisatie.  

De RVC organiseert 1 x per jaar een bijscholings(mid)dag voor de visiteurs. 

 

Het visitatieteam is samengesteld uit maximaal vier personen met een deels vaste en 

deels flexibele bezetting. De samenstelling van het visitatieteam dient zodanig te zijn dat 

de deskundigheid vanuit de acute zorg, de voorbereiding op rampen en het management 

van de acute zorg in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. 

 

De vaste bezetting bestaat uit: 

 Lid van het Managementteam van het bureau AZNNN (voorzitter RVC) of diens 

vervanger 

 Ambtelijk secretaris 

 

De flexibele bezetting bestaat uit twee personen met de volgende deskundigheden. 

 

Voor ziekenhuizen: 

 Medisch coördinator SEH, traumachirurg of KNMG-erkende SEH-arts 

 Manager SEH / Crisiscoördinator 

 

Voor GGD’s, RAV’s en Doktersdiensten: 

 1 Crisiscoördinator/HAROP-/GROP-coördinator uit een zelfde organisatie 

(bijvoorbeeld ook RAV) 

 1 Crisiscoördinator/HAROP-/GROP-coördinator uit een andere organisatie (in dat 

geval dan niet RAV maar GGD of Doktersdienst) 
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Het visitatieteam vormt zich een oordeel door middel van: 

 Bestudering van bevindingen/aanbevelingen tijdens vorige visitaties 

 Bestudering van vooraf toegestuurde documentatie 

 Bestudering van de door de te visiteren organisatie ingevulde vragenlijsten 

 Het voeren van gesprekken zoals aangegeven in het visitatieprogramma 

 Een rondleiding in de operationele onderdelen van de organisatie.  

 
2.5 Visitatierapport en visitatieverslag 
 
Het is van belang een onderscheid te maken tussen visitatierapport en -verslag. Het 

visitatierapport omvat alle formulieren en documenten, die de te visiteren organisatie 

voorafgaand aan de visitatie dient in te vullen c.q. aan te leveren. 

Het visitatieverslag is het verslag waarin de bevindingen van het visitatieteam worden 

beschreven. 

 

Het visitatieteam spreekt in het verslag zijn bevindingen uit over:  

1. De mate waarin de te visiteren organisatie aantoonbaar is voorbereid op rampen en 

crises. 

2. De mate waarin er sprake is van een verbetercultuur (volledig volgen van PDCA-

cyclus). 

3. Voor ziekenhuizen: De mate waarin het ziekenhuis aantoonbaar systematisch en 

gestructureerd bezig is met het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de 

acute zorg  

4. Voor ziekenhuizen: De kwaliteit van de traumazorg; o.m. of de levelindeling van het 

ziekenhuis overeenkomt met de bevindingen van het visitatieteam 

 

De volgende onderdelen komen in het visitatieverslag aan de orde: 

 Inhoudsopgave 

 Inleiding 

 Beleid 

 Voorbereiding op rampen en crises 

o Planvorming rond de crisisorganisatie 

o Inrichting van de crisisorganisatie 

o Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op ramen en crises 

o Opleiden, trainen en oefenen; meerjarenbeleid en jaarplancyclus 

o Specifieke normen voor ziekenhuizen ten aanzien van de voorbereiding op rampen 

en crises  

 Voor ziekenhuizen: Acute zorgproces patiënt 

o Overdracht van de patiënt door de Ambulancedienst 

o Samenwerking met huisartsen en huisartsenpost 

o Eerste opvang patiënt op de SEH 

o Vervolgzorg 

 Voor ziekenhuizen: Traumaprofiel en levelindeling 

 Samenvatting 

 Conclusies en aanbevelingen 

 
2.6 Reglement  

 
Zie voor verdere gedetailleerde informatie over het visitatieproces het Reglement 

Integrale Visitatie (bijlage 1). Voor wat betreft de gehanteerde normen wordt verwezen 

naar: 

 De notitie “Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis” van de Werkgroep 

Kwaliteitsindeling Spoedeisende Hulp (2009). 
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 Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: “De zorgsector aantoonbaar voorbereid 

op rampen en crises” (2014). 

 De criteria voor de levelindeling Traumatologie (2012 – 2017). 
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Bijlage I: Reglement Integrale Visitatie Acute Zorg  
 Netwerk Noord Nederland 

 
 

Artikel 1.  Status 
 

Het UMCG is in 1999 door de minister aangewezen als Traumacentrum en heeft de 

organisatie hiervan neergelegd bij het bureau Traumacentrum Noord Nederland, thans 

het bureau Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN). Het bureau AZNNN faciliteert 

het gebied Noord Nederland, te weten de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en 

werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Op basis van 

de beleidsvisie Traumazorg 2006 – 2010 heeft het Traumacentrum de taak de 

levelindeling met betrekking tot traumapatiënten te complementeren (pagina 4 

beleidsvisie). Dit betekent dat alle ziekenhuizen in Noord Nederland hieraan moeten 

deelnemen.  

In het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is het Traumacentrum 

verantwoordelijk voor het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dit 

ROAZ heeft onder meer als taak om de levelindeling vast te stellen en de voorbereiding 

op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises te initiëren en op elkaar af te 

stemmen. 

Het ROAZ heeft bepaald dat in 2014 wordt gestart met de visitaties die in het 

kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO zijn ontwikkeld. Tevens heeft het ROAZ bepaald 

dat de visitaties van de levelindeling en die van het kwaliteitskader voor de ziekenhuizen 

samengevoegd worden tot één geïntegreerde visitatie; dit heet de integrale visitatie. Ten 

behoeve van de uitvoering van het geïntegreerde visitatiemodel is een Regionale Visitatie 

Commissie samengesteld. De Regionale Visitatie Commissie is een commissie van het 

Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Het AZNNN rapporteert jaarlijks aan het ROAZ 

over de voortgang van de visitaties, de kwaliteit van de acute zorg en de voorbereiding 

op rampen en crises in Noord Nederland. 

 

Artikel 2.  Instelling  
 

De Regionale Visitatie Commissie is formeel ingesteld door het Acute Zorg Netwerk Noord 

Nederland, krachtens de opdracht van het ministerie van VWS, zoals vastgelegd in de 

beleidsvisie traumazorg (VWS 12 oktober 1998 CSZ/ZT 9816598) en de beleidsvisie 

traumazorg 2006 – 2010. Resultaten worden ter toetsing voorgelegd aan het ROAZ.  

 

Artikel 3.  Doelstelling 
 

De Regionale Visitatie Commissie heeft als doel een adequaat systeem van 

kwaliteitsvisitaties te ontwikkelen en te onderhouden in de regio Noord Nederland. Als 

basis voor de toetsing van de kwaliteit van het traumazorgproces wordt uitgegaan van de 

criteria levelindeling die door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zijn 

opgesteld. Voor de toetsing van de kwaliteit van processen van de Spoedeisende Hulp 

wordt uitgegaan van de criteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de criteria 

in de notitie “Spoedeisende Hulp: Vanuit een stevige basis”. Bij de toetsing van de 

voorbereiding op rampen en crises zijn de criteria in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing 

en OTO het uitgangspunt. 
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De doelstellingen van de visitaties zijn: 

 

1. Het leren van elkaar. 

2. Het toetsen en evalueren van de mate waarin de te visiteren organisatie 

aantoonbaar is voorbereid op rampen en crises.  

3. Het toetsen van de mate waarin in de te visiteren organisatie aan 

kwaliteitsbevordering wordt gewerkt (verbetercultuur) en het geven van adviezen 

hierin. 

4. Inzicht krijgen in de specifieke kwaliteiten van de te visiteren organisatie, die voor 

de regio Noord-Nederland van belang zijn. 

 

Specifiek voor ziekenhuizen: 

5. Het toetsen en evalueren van de kwaliteit van processen van de Spoedeisende 

Eerste Hulp (SEH).  

6. Het toetsen van de kwaliteit van de traumazorg (eerste opvang en vervolgzorg).  

7. Het toetsen van de levelindeling traumatologie NVT. 

8. Op termijn: het toetsen en evalueren van specifieke profielen binnen de acute 

zorg, zoals cardiologie, CVA e.d. 
 

Artikel 4.  Samenstelling van de Regionale Visitatie Commissie (RVC) 
 

4.1 De commissie telt ca. 5 - 10 leden. 

4.2 De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die wordt 

geleverd door het bureau AZNNN. 

4.3 In de commissie zijn de volgende functies vertegenwoordigd: lid 

Managementteam bureau AZNNN, medisch coördinator SEH / traumachirurg, 

manager SEH, KNMG-erkende SEH-arts, crisiscoördinator en medisch manager 

ambulancezorg.  

 

Artikel 5.  Benoeming 
 

5.1 De voorzitter van de commissie is de vertegenwoordiger van het 

Managementteam bureau AZNNN. 

5.2 De overige leden van de RVC worden benoemd door het Managementteam bureau 

AZNNN. 

5.3 Leden van de commissie zijn werkzaam bij ketenpartners van het regionale 

netwerk in de Noordelijke regio. De duur van het lidmaatschap van de overige 

leden van de commissie is minimaal twee en maximaal vijf jaar. De leden zijn 

eenmaal herkiesbaar en kunnen dus maximaal 10 jaar lid zijn van de RVC. 

5.4 Indien een lid van de commissie niet adequaat blijkt te functioneren kan deze 

persoon, in goed overleg met hem of haar, na raadpleging van het 

Managementteam bureau AZNNN, worden vervangen. 

5.5 In vacatures wordt in overleg met de RVC zo spoedig mogelijk voorzien. 

 

Artikel 6.  Samenstelling Visitatieteam 
 

6.1  De visitaties worden uitgevoerd door een visitatieteam bestaande uit maximaal 4 

personen.  

6.2  Het visitatieteam wordt per visitatie samengesteld door de RVC. 

6.3  Het visitatieteam is samengesteld uit maximaal vier personen met een deels vaste 

en deels flexibele bezetting. De samenstelling van het visitatieteam dient zodanig 

te zijn dat de deskundigheid vanuit de acute zorg, de voorbereiding op rampen en 

het management van de acute zorg in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. 
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De vaste bezetting bestaat uit: 

 Lid van het Managementteam bureau AZNNN (voorzitter) of diens vervanger 

 Ambtelijk secretaris 

 

Bij de visitatie van een ziekenhuis bestaat de flexibele bezetting uit twee personen 

met de deskundigheid: 

 Medisch coördinator SEH (Traumachirurg) of KNMG-erkende SEH-arts 

 Manager SEH / Crisiscoördinator ziekenhuis 

 

Bij de visitatie van een GGD, RAV of Doktersdienst bestaat de flexibele bezetting 

uit twee personen met de deskundigheid: 

 crisiscoördinator of HAROP-/GROP-coördinator 

 

 6.4 In het visitatieteam kunnen geen visiteurs zitting hebben die werkzaam zijn in de 

organisatie die gevisiteerd wordt, danwel op enigerlei wijze bij de te visiteren 

organisatie betrokken zijn. 
 

Artikel 7.  Taakomschrijving 
 

Gerelateerd aan de doelstellingen worden de volgende werkzaamheden onderscheiden. 

 

Werkzaamheden Regionale Visitatie Commissie: 

7.1.1 Draagt zorg voor het beheer van de visitatieprocedure en de vragenlijsten voor 

kwaliteitsvisitaties en stelt deze zo nodig bij. 

7.1.2 Draagt zorg voor de planning, waarbij elke te visiteren organisatie binnen een 

termijn van vijf jaar gevisiteerd wordt. 

7.1.3 Draagt zorg voor de uitvoering van het visitatieprogramma volgens de 

afgesproken visitatieprocedure. 

7.1.4 Benoemt de leden van het visitatieteam bij iedere visitatie.  

7.1.5 Draagt zorg voor de scholing van de visiteurs. 

7.1.6 Draagt er zorg voor dat de pool van visiteurs voldoende visiteurs met de juiste 

deskundigheden omvat. 

7.1.7 Houdt toezicht op de planning van de visitaties. 

7.1.8 Ziet toe op uniformiteit van verslaglegging en eenduidigheid van beoordeling. 

7.1.9 Houdt toezicht op archivering en documentbeheer. 

7.1.10 Doet aanbevelingen aan het ROAZ voor verbetering van de kwaliteit van de acute 

zorg en de voorbereiding op rampen en crises in de regio. 

 

Werkzaamheden voorzitter RVC: 

7.2.1 De voorzitter brengt verslag uit over de werkzaamheden van de RVC in het 

Managementteam van het bureau AZNNN. 

7.2.2 Draagt zorg voor tenminste eenmaal per jaar een schriftelijk verslag van de 

werkzaamheden van de RVC. 

7.2.3 Bewaakt de tijdplanning en de visitatieprocedure. 

7.2.4 Leidt de visitatiegesprekken, dan wel maakt afspraken hierover met de leden van 

het visitatieteam. 

7.2.5 Zorgt ervoor dat de conceptversies van het verslag tijdig beschikbaar worden 

gesteld aan de visiteurs en de gevisiteerde organisatie. 

7.2.6 Zorgt ervoor dat de het visitatieverslag wordt aangeboden aan het 

managementteam AZNNN.  

 

Werkzaamheden ambtelijk secretaris: 

7.3.1 Werkt de planning van de visitaties uit.  

7.3.2 Maakt een afspraak met de te visiteren organisatie op grond van de planning.  
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7.3.3 Werkt het visitatieprogramma uit in overleg met de voorzitter RVC.  

7.3.4 Geeft de namen van de leden van het visitatieteam voorafgaand aan de visitatie 

schriftelijk door aan de te visiteren organisatie.  

7.3.5 Vraagt tijdig de benodigde documentatie bij de te visiteren organisatie op. 

7.3.6 Stelt het visitatieverslag op in overleg met het visitatieteam.  

7.3.7 Houdt landelijke ontwikkelingen bij en vertaalt deze zo nodig naar aanpassingen 

in het model. 

7.3.8 Draagt zorg voor archivering en documentbeheer. 

 

Werkzaamheden Visitatieteam: 

7.4.1 Bereidt aan de hand van de vragenlijsten en aangeleverde documenten de 

visitatie voor. 

7.4.2 Vormt haar oordeel en formuleert haar adviezen door het voeren van gesprekken, 

het doen van waarnemingen ter plekke en door het inzien van de aangedragen 

documenten.  

7.4.3 Doet aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van de acute zorg en de 

voorbereiding op rampen en crises in de gevisiteerde organisatie. 

7.4.4 Becommentarieert en accordeert het concept visitatieverslag binnen 10 

werkdagen na ontvangst.  

 

Werkzaamheden Managementteam bureau AZNNN: 

7.5.1 Benoemt de leden van de Regionale Visitatie Commissie. 

7.5.2 Stelt het visitatieverslag vast. 

7.5.3 Stelt dit verslag ter beschikking aan de gevisiteerde organisatie.  

7.5.4 Informeert de medisch managers ambulancezorg in de regio over de uitkomsten 

van de visitatie van ziekenhuizen ten aanzien van de levelindeling.  

 

 Werkzaamheden ROAZ 

7.6.1 Het ROAZ is de opdrachtgever voor de visitaties. 

7.6.2 Het ROAZ bewaakt de voortgang van de visitaties. 

7.6.3 Het ROAZ stelt resultaten van de visitaties vast. 

  
Artikel 8.  Werkwijze Regionale Visitatie Commissie  
 

8.1 De RVC vergadert tenminste twee keer per jaar. Telefonisch vergaderen hoort 

daarbij tot de mogelijkheden. 

8.2 De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de RVC. 

8.3 De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij diens afwezigheid kiezen de leden uit hun 

midden een plaatsvervanger. 

8.4 De ambtelijk secretaris voert in overleg met de voorzitter de correspondentie, 

schrijft vergaderingen uit, houdt de notulen en het archief. 

8.5 Ieder commissielid heeft recht op het uitbrengen van één stem. De ambtelijk 

secretaris heeft een adviserende stem. 

8.6 Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. 

8.7 Besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de meerderheid van 

de commissieleden (waaronder de voorzitter) aanwezig is. 

8.8 Indien naar de mening van de RVC uit het visitatieverslag blijkt dat de kwaliteit 

van de reguliere en/of de opgeschaalde zorg onvoldoende is, of onvoldoende 

dreigt te worden, dan besluit de RVC om: 

 bij zwaarwegende aanbevelingen een schriftelijke rapportage van de instelling 

te vragen over de verbeteringen binnen één jaar na de betreffende visitatie 

en/of; 

 een (gedeeltelijke) hervisitatie na een bepaalde periode op te leggen.  
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Artikel 9.  Geheimhouding 
 

9.1 Uitkomsten van de visitatie zijn vertrouwelijk om een optimaal leereffect te 

bewerkstelligen.  

9.2 De leden van de RVC, de visiteurs en de ambtelijk secretaris hebben een 

zwijgplicht over de bevindingen. Dit wordt vastgelegd door het ondertekenen van 

een geheimhoudingsverklaring. 

9.3 De leden van het visitatieteam zijn niet gerechtigd zonder overleg en zonder 

toestemming van het Managementteam van het AZNNN mondeling of schriftelijk 

mededelingen naar buiten te doen. 

9.4 Het visitatierapport en het visitatieverslag hebben een vertrouwelijk karakter.  

9.4 Het visitatieverslag wordt uitsluitend toegezonden aan de Raad van 

Bestuur/directie van de gevisiteerde organisatie en aan het Managementteam 

AZNNN.  

9.5 Het visitatieverslag is na definitieve vaststelling eigendom van het 

Managementteam AZNNN. 

 

Artikel 10.  Bedenkingen 
 

10.1  De te visiteren organisatie kan tegen één of meer visiteurs van het visitatieteam 

bedenkingen indienen bij de ambtelijk secretaris van de RVC. Indien de RVC de 

bedenkingen gegrond acht, neemt de RVC een besluit tot wijziging van de 

samenstelling van het team. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, worden 

de bedenkingen ter besluitvorming voorgelegd aan het Managementteam AZNNN. 

10.2 Indien de gevisiteerde organisatie het niet eens is met het visitatieverslag, kan 

het zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan de ambtelijk secretaris van 

de RVC met het verzoek om een toelichting en/of een gesprek met een 

gemandateerde vertegenwoordiging van de betreffende organisatie. 

 Zouden er dan alsnog bedenkingen bestaan, dan kan de gevisiteerde organisatie 

zich schriftelijk wenden tot het Managementteam van het AZNNN met het 

gemotiveerde verzoek, te toetsen of het visitatieverslag op zorgvuldige wijze tot 

stand is gekomen. Tijdens de behandeling van dit verzoek maakt de voorzitter van 

de RVC geen deel uit van het Managementteam AZNNN. Mocht het 

Managementteam van het AZNNN concluderen dat de benodigde zorgvuldigheid 

niet in acht is genomen, dan zal de visitatie als niet uitgevoerd worden beschouwd 

en zal er een nieuwe visitatie worden uitgevoerd door een nieuw te benoemen 

visitatieteam. Hierin zijn geen leden van het eerste visitatieteam 

vertegenwoordigd. Een hervisitatie wordt binnen twee maanden conform dit 

reglement uitgevoerd.  
 

Artikel 11.  Herziening van het reglement 
 

Een voorstel tot herziening van dit reglement moet, al dan niet op voordracht van de 

RVC, bij het Managementteam van het AZNNN worden ingediend. 

 

Artikel 12.  Uitkomsten visitatie 
 

12.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gevisiteerde instelling om uitvoering te 

geven aan de aanbevelingen van het visitatieverslag. Zo nodig kan de gevisiteerde 

instelling een plan van aanpak maken voor de uitwerking van verbeterpunten. Dit 

plan wordt toegevoegd aan het visitatieverslag. 

12.2 De uitkomsten van de visitatie zijn bindend voor de levelindeling, wanneer de 

procedure volledig en correct doorlopen is. De uitkomsten van de gehouden 

visitatie met betrekking tot de levelindeling zullen met de partners in de regio 
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worden gecommuniceerd en worden opgenomen in het triageschema 

traumapatiënten. 

12.3 Als tijdens de visitatie een tekortkoming in de zorgverlening van de gevisiteerde 

organisatie wordt geconstateerd waardoor de beschikbaarheid en bereikbaarheid 

van de acute zorg wordt belemmerd, dan wordt aan de gevisiteerde instelling 

gevraagd om deze tekortkoming op te lossen binnen een bepaalde termijn. Mocht 

de organisatie er niet in slagen om de tekortkoming tijdig op te lossen, dan meldt 

de RVC dit aan het MT-AZNNN.  

De gevisiteerde organisatie (of zo nodig het MT-AZNNN) doet melding van de 

tekortkoming in het ROAZ. Het MT-AZNNN is verplicht om tekortkomingen in de 

beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg te melden bij de Inspectie 

Gezondheidszorg of het ministerie van VWS conform de geldende regelgeving.  

 

Artikel 13.  Slotbepalingen 
 

13.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het Managementteam van 

het bureau AZNNN een besluit na overleg met de RVC. 

13.2 De leden van de RVC zijn, jegens de gevisiteerde organisaties, gesprekspartners 

van gevisiteerde organisaties en derden noch jegens derden betrokken bij de 

visitatie, niet aansprakelijk voor de uitvoering of uitkomst van de visitatie en/of 

voor de gevolgen daarvan. 

 

Dit reglement is vastgesteld in het Bestuurlijk overleg van het ROAZ Groningen/Drenthe 

op 6 oktober 2014 en in het ROAZ Friesland op 20 november 2014. De herziene versie 

van het reglement is vastgesteld in het ROAZ Friesland op 15 november 2016 en het 

ROAZ Groningen-Drenthe op 17 november 2016. 
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Bijlage III a  
 

Te verstrekken of ter inzage te leggen documenten Ziekenhuizen 

 

 

Te verstrekken documenten ter voorbereiding op de visitatie 

 

1. Kwaliteitskeurmerk(en) 

2. Beleidsplan ziekenhuis (visie Raad van Bestuur op SEH) 

3. Beleidsplan SEH 

4. Medisch beleidsplan 

5. Jaarverslag ziekenhuis  

6. Jaarverslag SEH 

7. Patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten SEH (indien beschikbaar) 

8. Tevredenheidonderzoek onder medewerkers SEH (indien beschikbaar) 

9. Het crisisplan/rampenopvangplan (ROP) inclusief deelplannen 

10. Het OTO-jaarplan 

11. Het OTO-jaarverslag 

12. Overzicht van de vastgestelde sleutelfuncties 

13. Overzicht van medewerkers, die een sleutelfunctie vervullen 

14. Een lesplan van een opleidingsactiviteit in het kader van OTO 

15. Een oefenplan van een oefenactiviteit in het kader van OTO 

 

 

 

 

Ter inzage te leggen documenten tijdens de visitatie 

 

1. Visitatierapporten van specialismen betrokken bij de acute zorg 

2. Kwaliteitshandboek SEH 

3. Protocollen die gehanteerd worden op de SEH 

4. Inwerkprogramma artsen SEH 

5.     Evaluaties van OTO-activiteiten en/of daadwerkelijke opschaling van de  

    crisisorganisatie 

6.     Interne risico-analyse  
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Bijlage III b  
 

Te verstrekken of ter inzage te leggen documenten GGD’s, RAV’s en 

Doktersdiensten 

 

 

Te verstrekken documenten ter voorbereiding op de visitatie 

 

1. Beleidsplan organisatie (visie Raad van Bestuur) 

2. Jaarverslag organisatie  

3. Het continuïteitsplan of crisisplan/rampenopvangplan (ROP) inclusief deelplannen 

4. Het OTO-jaarplan 

5. Het OTO-jaarverslag 

6. Overzicht van de vastgestelde sleutelfuncties 

7. Overzicht van medewerkers, die een sleutelfunctie vervullen 

8. Een lesplan van een opleidingsactiviteit in het kader van OTO 

9. Een oefenplan van een oefenactiviteit in het kader van OTO 

 

 

 

 

Ter inzage te leggen documenten tijdens de visitatie 

 

1. Evaluaties van OTO-activiteiten en/of daadwerkelijke opschaling van de 

crisisorganisatie 

2. Interne risico-analyse 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen IV, V en VI (vragenlijsten) worden digitaal aan de te visiteren 

organisatie aangeleverd.  
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Bijlage VII  

 
Begrippen en definities 
 

AZNNN: Het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland is één van de elf door de minister van 

VWS aangewezen traumacentra in Nederland. Onder de paraplu van het AZNNN worden 

er vier hoofdactiviteiten onderscheiden: Traumazorg, het Mobiele Medische Team (MMT), 

het ROAZ en Cycloon. 

 

CBO: Het Centraal beleidsorgaan voor intercollegiale toetsing richt zich op de verbetering 

van de kwaliteit van zorg van medici en andere zorgprofessionals. Het houdt zich 

daarnaast bezig met de organisatorische aspecten van het verbeteren van de kwaliteit 

van zorg. 

 

CBRNE-ramp: Een calamiteit waarbij sprake is van chemische, biologische, 

radiologische, nucleaire en explosieve stoffen.  

 

Continuïteitsplan: Een plan waarin wordt beschreven hoe de instelling de voortgang 

van verantwoorde zorg regelt in geval van bijzondere omstandigheden, zoals (interne) 

rampen en crises (bijvoorbeeld stroomuitval of een brand). 

 

Coördinatiecentrum: Een in het crisisplan vastgestelde ruimte van waaruit de 

crisisbeheersing wordt gecoördineerd en waar alle daarvoor benodigde voorzieningen 

aanwezig zijn (ook omschreven als actiecentrum of plotkamer). 

 

Crisis (in een zorginstelling): Een (zware) noodsituatie waarbij het functioneren van een 

zorginstelling (ernstig) verstoord raakt en de continuïteit van zorg in het geding kan 

komen.  

 

Crisisbeheersing: Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de 

voorbereiding daarop, dat een zorginstelling in een crisis treft ter handhaving van de 

continuïteit van zorg.  

 

Cycloon: Het onderdeel van het AZNNN dat in de regio Noord Nederland de OTO-

activiteiten coördineert en faciliteert. 

 

CBT:  Het Crisisbeleidsteam is het team binnen een instelling dat in een crisissituatie 

coördineert en leiding geeft.  

 

GHOR: De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio coördineert de inzet 

van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.  

 

HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan 

dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde 

zorg.  

 

ISO: De Internationale Organisatie voor Standaardisatie is een internationale organisatie 

die normen vaststelt. 

 

NIAZ: Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg levert een bijdrage aan de 

borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en 

Vlaanderen. 
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NVT: De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is de beroepsvereniging van 

traumachirurgen.  

 
OTO: Het planmatig opleiden, trainen en oefenen van (sleutel)functionarissen in de 

zorginstelling (acuut en overige) en hun onderlinge verhoudingen ten tijde van rampen 

ter voorbereiding op processen in het kader van crisisbeheersing.  

 

OTO-kaart: Een hulpmiddel bij het uitwerken van een OTO-programma, waarbij voor 

iedere sleutelfunctie de gewenste competenties zijn gerelateerd aan kerntaken en 

vertaald naar OTO-activiteiten, die bijdragen aan de vakbekwaamheid van de betreffende 

functionaris op zijn taakgebied.  

 

PDCA-cyclus: De Plan – Do – Check – Act-cyclus geeft het principe weer van continue 

verbetering. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere 

kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht van plannen van acties, 

uitvoeren van geplande acties, checken of de acties het gewenste resultaat hebben 

opgeleverd en het bijsturen of bijstellen van de acties of plannen op basis van de 

checkresultaten. 

 

Ramp: Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is 

ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, danwel grote materiële 

belangen, in ernstige mate bedreigd worden en waarbij een gecoördineerde inzet van 

diensten en organisaties van verschillende disciplines vereist is.  

 

Risico-analyse: Een methode waarbij interen en externe risico’s worden gekwantificeerd 

door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. De 

risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces.  

 

RVC: De Regionale Visitatie Commissie coördineert de visitaties in Noord Nederland. 

 

ROAZ: In het Regionaal Overleg Acute Zorg maken de aanbieders van acute zorg in 

regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het doel van het ROAZ is 

ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt 

wanneer hij zorg nodig heeft. 

 

ROP: Het Rampenopvangplan is een plan waarin wordt beschreven hoe de instelling zich 

voorbereidt op de opvang van grotere aantallen slachtoffers. Specifieke vormen hiervan 

zijn bijvoorbeeld het ZiROP (rampenopvangplan van een ziekenhuis) en het HAROP 

(borgt de continuïteit van huisartsenzorg tijdens calamiteiten).   

 

SEH: De afdeling Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis zorgt voor de opvang en triage 

van acute patiënten.  

 

Sleutelfunctionarissen:  Die functionarissen, die in een opgeschaalde situatie een 

functie vervullen. Functionarissen op het operationele niveau doen tijdens crisissituaties 

vrijwel hetzelfde als tijdens hun reguliere werkzaamheden. Uiteraard moet wel aan OTO 

worden gedaan om kennis aan te scherpen. Functionarissen op tactisch en strategisch 

niveau hebben in crisissituaties over het algemeen een andere (aanvullende, bijzondere 

of coördinerende) taak of komen in een ander proces te werken dan tijdens hun dagelijks 

werk. Dat vergt aanvullende vaardigheden op het gebied van crisismanagement waar 

goed in moet worden getraind.  

 

Taakkaart: Een samenvatting van de taken die horen bij een bepaalde sleutelfunctie in 

de crisisorganisatie, meestal uitgevoerd op een (geplastificeerde) kaart. Tijdens een 
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opschaling van de crisisorganisatie krijgt de sleutelfunctionaris de taakkaart die bij zijn 

functie hoort zodat hij weet welke taken moeten worden uitgevoerd.  

 

Triage: Het indelen van slachtoffers of patiënten in categorieën, verdeeld naar de ernst 

van de verwondingen of ziektebeeld. Bij grote(re) ongevallen en rampen uitgevoerd door 

de GHOR en daarnaast ook op de SEH en huisartsenpost om de urgentie van 

binnenkomende patiënten en telefonische meldingen te beoordelen.  

 

Uitvraagprotocol: Een protocol waarmee het aannemen van meldingen over rampen en 

crises is gestandaardiseerd op basis van vooraf gestelde vragen.  

 

Visitatierapport: Het visitatierapport omvat alle formulieren en documenten, die het 

ziekenhuis voorafgaand aan de visitatie dient in te vullen c.q.  aan te leveren. 

 

Visitatieteam: Het team van visiteurs dat de visitatie in de instelling daadwerkelijk 

uitvoert. 

 

Visitatieverslag: Het visitatieverslag is het verslag waarin de bevindingen van het 

visitatieteam worden beschreven. 

 


