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Visitatietraject voor specialisten ouderengeneeskunde die niet kunnen deelnemen aan 

vakgroepvisitatie: SOz visitatie  

 

Waarom biedt Verenso de SOz visitatie? 

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, 

moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aan kunnen tonen dat ze in de vijf jaar daarvoor 

hebben deelgenomen aan een vakgroepvisitatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een 

groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis 

te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze 

vakgroepvisitatie deelnemen en daarvoor biedt Verenso een ander traject van visitatie aan. 

De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en de te behalen twintig accreditatiepunten 

zijn gelijkwaardig aan de vakgroepvisitatie.  

 

Voor wie is deze visitatie? 

De visitatie is voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen 

deelnemen, de SO zonder vakgroep (voor het doen van visitatie):  

• omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;  

• omdat ze werken vanuit een organisatie die diensten medische zorg aanbiedt;  

• omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar daar nog geen vakgroepvisitatie 

plaatsvindt of al heeft plaatsgevonden.  

 

Twee bijeenkomsten in een groep  

De data van de SOz visitaties vindt u op de website van Verenso. U kunt zich hier inschrijven op de 

data van uw voorkeur, zo lang het maximaal aantal nog niet is bereikt. De deelnemers komen in 

een ad hoc samengestelde groep twee keer bijeen op het bureau van Verenso te Utrecht met een 

tussenliggende periode van zes weken. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw 

deelname en via het softwareprogramma Exata ontvangt u inlogcodes die toegang geven tot de 

instrumenten voor de visitatie.  

 

Stap 1 zelfevaluatie

• Kwaliteitsitems invullen en analyse maken
• 360 graden feedback uitvragen en analyseren
• Concept verbeterplan maken

Stap 4 in de tweede bijeenkomst met andere 
deelnemers, visitator en secretaris over:

• Uitwisselen uitkomsten realisatie verbeterplan

Stap 2 in de eerste bijeenkomst met andere 
deelnemers, visitator en secretaris gesprek over:

• Uitkomsten zelfevaluatie op basis kwaliteitsitems
• Verkregen feedback
• Concept verbeterplan

Stap 3 elke deelnemer

• Stelt het verbeterplan zo nodig bij
• Werkt aan de uitvoering van zijn 

verbeterplan

Figuur 1: proces visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet kunnen deelnemen aan vakgroepvisitatie

 

 

https://www.verenso.nl/opleiding-accreditatie-en-herregistratie/visitatie-en-eif/visitatie/soz-visitatie

