
 
 

 

 Memo  

 Aanvragen dispensatie kwaliteitsvisitatie 

 

 Memo om uniforme werkwijze dispensatie aanvragen vast te leggen.  
 Aanvulling op het Visitatiereglement Kwaliteitsvisitatie.  
 
 SvB, IS mei 2019 

 

 
Om verschillende reden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een kwaliteitsvisitatie bij te wonen. 
Dit document voorziet in de afwikkeling daarbij. Het sluit aan bij de visie en regelgeving van de RGS  
en FMS, is een dynamisch document dat gedragen wordt door de NVvR. 
 
Op grond van artikel B2 lid 1 sub d van het Besluit herregistratie specialisten van het College  
Geneeskundig Specialismen van 9 september 2015, is deelname aan kwaliteitsvisitatie verplicht. 
 
Een dispensatieverzoek dient door de (bij het Bureau bekende) contactpersoon van de 
kwaliteitsvisitatie en/of door de betreffende radioloog zelf, schriftelijk en met reden, ingediend te 
worden bij het Bureau van de NVvR, uiterlijk 6 weken vóór de vastgestelde visitatiedatum. Indien de 
radioloog zelf het verzoek indient, dan moet dit vergezeld gaan van bewijs dat de contactpersoon op 
de hoogte is. 
 
De kwaliteitsvisitatiecommissie beoordeelt de melding van verhindering. Bij deze beoordeling wordt 
de reden van afwezigheid en de toelichting van de specialist betreffende zijn/haar aandeel aan de 
kwaliteitsevaluatie meegenomen in de beslissing of dispensatie kan worden verleend en alsnog  een 
deelname bewijs aan de externe kwaliteitsevaluatie kan worden verstrekt. 
 
Geldige redenen voor afwezigheid kunnen zijn: 
-werkzaamheden in het kader van patiëntenzorg die geen uitstel kunnen verdragen;  
-uitermate gewenst en gepland congresbezoek bijvoorbeeld met voordracht; 
-gevorderde zwangerschap; 
-langdurig ziek.  
 
Bij voldoende deelname aan de voorbereiding van de kwaliteitsvisitatie kan naast de dispensatie een 
bewijs van deelname worden verstrekt. Hierbij wordt gekeken naar ingevulde vragenlijsten, 
QuickScan en bespreking/uitwerking hiervan en eventueel input van de vakgroep tijdens de 
kwaliteitsvisitatie hierover. 

Bij onvoldoende aangeleverde informatie of als meer dan 20% van de te visiteren specialisten 

afwezig is, kan de visitatiecommissie beslissen de kwaliteitsvisitatie te annuleren. Hieraan verbonden 

kosten komen ten laste van de vakgroep. Zo spoedig mogelijk daarna wordt, in overleg met de 

contactpersoon van de vakgroep, de kwaliteitsvisitatie opnieuw ingepland, op een voor de 

visitatiecommissie ad hoc geschikt moment.  


