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Vakgroepvisitatie voor specialisten ouderengeneeskunde  
Bij herregistratie na 1 januari 2020 moeten alle specialisten ouderengeneeskunde aantonen dat ze 

in de vijf jaar daarvoor hebben deelgenomen aan visitatie. 

Visitatie bij Verenso is een methodiek van systematische reflectie op het professioneel functioneren 

van de groep specialisten ouderengeneeskunde. Visitatie is zelfreflectie en een evaluatie door 

specialisten ouderengeneeskunde van buiten de organisatie: de visitatiecommissie. Visitatie is 

professionele evaluatie van, voor en door de eigen beroepsgroep. Verenso heeft voor visitatie een 

geaccrediteerde methode ontwikkeld. Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een 

vakgroep zijn verbonden is er een ander model van visitatie ontwikkeld: visitatie SOz. 

 

Hoe verhoudt de groep zich tot de professionele standaard?  

Bij visitatie houdt de visitatiecommissie de (vak)groep specialisten ouderengeneeskunde een 
spiegel voor over hoe de vakgroep zich verhoudt tot de professionele standaard. Deze wordt 

gevormd door richtlijnen, het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, 
handreikingen en relevante wet- en regelgeving. Voor visitatie is de beroepsstandaard vertaald in 
kwaliteitsitems in de domeinen evaluatie van zorg, patiëntenperspectief, groepsfunctioneren en 
professionele ontwikkeling. 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2020 

• Verenso-leden €1.238,84 excl. btw per deelnemende specialist ouderengeneeskunde.  

• Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op €1.404,13 excl. btw per deelnemer.  

Deze kosten kunnen door de werkgever in het scholingsbudget worden opgenomen. Het zijn kosten 

per vijf jaar.  

 

Meer informatie: www.verenso.nl  

1. Zelfevaluatie

hoe scoort u uzelf 
op de kwaliteits-
items? En hoe 
beoordeelt u de 
teamsamenwerking

? 2. groepsconsensus 
vergelijk de uit-
komsten en kom 
samen tot 
conclusies over hoe 
de groep zich 
verhoudt tot de 
professionele

standaard

3 Visitatiedag

de visitatie-
commissie 
bezoekt de 

vakgroep en 
spreekt de 

samenwerkings-
partners 

4. Bespreek het 

visitatierapport 
en stel een 
verbeterplan op 

5. werk aan het 

realiseren van 
het verbeterplan 

Vijf voorwaarden 
om in aanmerking 

te komen voor 

accreditatiepunten  

Werkwijze 

Stel een contactpersoon 

aan, neem contact op 

met Verenso om een 

datum te prikken voor de 

visitatiedag. Elk lid van 

de groep ontvangt 

inlogcodes en kan aan de 

slag 

http://www.verenso.nl/

