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VISITATIE PROTOCOL 
 
 
Samenstelling Commissie 
De visitatiecommissie is opgebouwd uit verenigingsleden die de RBCZ Visitatie-
training hebben afgerond en een medewerker uit het secretariaat van de 
vereniging. 
 
Kenmerken van de visitatie 
Continue kwaliteit en professionaliteit waarborgen en kunnen verhogen, voor en 
door vakgenoten. 
De situatie van praktijkuitvoering door therapeuten kan verschillend zijn. Er kunnen 
overwegingen zijn om op bepaalde punten af te wijken van een gestelde regel. 
Diagnose van leerpunten voor een therapeut. 
Verbeterplan naar meer professionaliteit. 
Vertrouwelijk, geheimhouding. 
Terugkoppeling van feedback uit de praktijk naar het RBCZ voor verbetering van 
training en eisen van het RBCZ. 
 
Te beoordelen aspecten 
De visiteur zal werken aan de hand van het formulier van het RBCZ). 
Algemene praktijk gegevens en gegevens therapeut/praktijkhouder. 
Beleid en organisatie. 
Administratie en boekhouding, declaraties, privacy regeling, verwerking 
cliëntgegevens, waarneming bij afwezigheid, website, tarieven, archief. 
Bereikbaarheid, accommodatie, hygiëne en veiligheid. 
Voorlichting, informatie en publiciteit. 
Behandelproces. 
Samenwerking. 
De behandelovereenkomst (verplicht in het kader van de AVG 2018). 
 
Taakverdeling 
 
1 - Visiteur (minimaal 4) 
Controleert en kijkt in de administratieve gegevens van lid. 
Vragenlijst controle, verslag visitatie, aanbevelingen. 
Verwijst naar protocol visitatie. 
Visitatie duurt 45 minuten. 
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De visiteur doet gemiddeld 10 visitaties per jaar. 
De visiteur stuurt de verzamelde informatie naar het secretariaat, gebruik makend 
van het formulier van het RBCZ. 
Blijft op de hoogte van de aanpassingen van de therapeut (max. 3 maanden totdat 
traject afgesloten moet worden). 
Visiteur heeft een visitatie-training gevolgd bij RBCZ. Er is vastgelegd dat de visiteur 
3 jaar visiteur zal blijven, vroegtijdig stoppen met de functie betekent een deel van 
de kosten van de training terugbetalen aan de vereniging. 
Feedback meenemen van therapeut in eindverslag. 
 
2 - De therapeut 
Vragenlijst invullen en terugsturen binnen 2 weken. 
Akkoord visitatie. 
Eenmalig weigeren van visitatie met gegronde reden mag (schriftelijk verzoek). 
Als de visitatie niet door kan gaan en er komt een hervisitatie, zijn de kosten (€ 50,-) 
geheel voor het lid. 
Het lid wordt 1 keer in de 5 jaar gevisiteerd. 
Adviezen van commissie uitvoeren binnen een termijn van 3 maanden. 
Feedback op verslag commissie en verbeterplan. 
 
3 - Secretariaat vereniging 
Lijst van te visiteren therapeuten opstellen. 
Beheert dossier van visitaties. 
Stuurt uitnodigingen naar therapeut. 
Ontvangt administratie rondom visitatie: vragenlijst, verslagen. 
Stuurt informatie door naar desbetreffende therapeuten. 
Controleert de adviezen van de commissie en de uitvoering hiervan binnen een 
termijn van 3 maanden. 
Zorgt dat het dossier volledig is en afgesloten kan worden. 
Zorgt voor toekenning van nascholingspunten aan leden van de commissie. 
Stuurt verslagen naar het bestuur en naar het RBCZ, daarbij gebruik makend van 
het standaard formulier van RBCZ. 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden visitatie 
De commissie neemt zowel de belangen van de cliënt als die van de therapeut in 
acht. 
Werkt zorgvuldig en integer en geeft zo nodig helder advies. 
Geschil kan aan het bestuur worden voorgelegd. 
Therapeuten dienen suggesties en aanbevelingen op te volgen anders kan de 
licentie ingetrokken worden door het bestuur. 
Alle uitgewisselde informatie blijft vertrouwelijk en binnen de Visitatiecommissie, 
behalve bij geschillen.  
De visitatie-commissieleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
Als dat nodig is kan het bestuur een beroep doen op de Klacht- en Tuchtregeling 
van de vereniging. 
De visitatie-commissie doet verslag tijdens de ALV. 
In geval van een niet meewerkend lid zonder gegronde reden, zal de commissie 
trachten het lid zijn verantwoordelijkheden te laten inzien. Als het lid blijft weigeren 
aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen, kan het bestuur besluiten tot sancties 
over te gaan, zoals intrekking van de afgegeven licentie. 


