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Reglement Kwaliteitsvisitatie NeSECC 

 
Inleiding 

De Nederlandse Sociëteit voor Extra-Corporale Corporale Circulatie (NeSECC) heeft als 

doelstelling om veilige en effectieve zorg te verlenen rondom de toepassing van 

extra-corporale circulatie. Als beroepsvereniging hebben wij een maatschappelijke 

verplichting om, in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 

de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de sectie cardio-anesthesie van 

de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), als beroepsbeoefenaren deel te 

nemen aan inhoudelijke, intercollegiale toetsing om de kwaliteit van de geleverde zorg en de 

organisatie te handhaven en te verbeteren. Daarmee levert de beroepsvereniging een 

integrale bijdrage aan het kwaliteitsbeleid.  

De NeSECC wil deze toetsing middels een periodieke kwaliteitsvisitatie ten uitvoer brengen. 

Vanuit dat perspectief is dit Reglement Kwaliteitsvisitatie opgesteld, waarbij het streven is om 

middels dit reglement een helder inzicht te verschaffen in de procedurele en inhoudelijke 

aspecten van de visitatie. Belangrijk document op basis waarvan de kwaliteitsvisitatie 

uitgevoerd zal worden is het vigerende document “Normen en Richtlijnen met betrekking tot 

de toepassing van extra-corporale circulatie ondersteuningen”. 

Zowel het document Normen en Richtlijnen als het Reglement Kwaliteitsvisitatie wordt 

conform het NesECC Huishoudelijk Reglement Borging Procesgang iedere drie jaar voorzien 

van een update. 

 
Doel visitatie 

Het doel van de periodieke visitaties is de kwaliteit van de afdelingen Klinische Perfusie te 

verhogen. Dit wordt gerealiseerd door op gestructureerde basis te toetsen of de gevisiteerde 

klinieken voldoen aan de Normen en Richtlijnen die zijn opgesteld door de NeSECC. Indien 

van toepassing worden op basis van de bevindingen verbeterpunten geformuleerd. 

Tevens vormen visitaties een stimulans om naast het voldoen aan de Normen en Richtlijnen 

continue op zoek te gaan naar kwaliteitsverbetering van de afdeling Klinische Perfusie. Bij de 

toegepaste visitatiemethodiek ligt het accent op evaluatie van de afdeling Klinische Perfusie 

en het maken en uitvoeren van gezamenlijke verbeterplannen. 

Kwaliteitsvisitaties vinden per afdeling Klinische Perfusie een keer in de vijf jaar plaats op 

uitnodiging van de visitatiecommissie. 
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Samenstelling visitatiecommissie 

- De visitatiecommissie wordt geïnstalleerd door het bestuur van de NeSECC. De 

visitatiecommissie zelf is ondergebracht binnen het platform Kwaliteit. Dit platform 

wordt geleid door de vicevoorzitter van de NeSECC. 

- De visitatiecommissie zal bestaan uit negen leden, elk lid met minimaal drie jaar 

registratie als Erkend Klinisch Perfusionist (EKP) en bij voorkeur vanuit elke kliniek 

maximaal één lid. 

- Er zal een commissie-voorzitter worden benoemd binnen de visitatiecommissie welke 

aanspreekpunt is richting het bestuur. 

- De zittingstermijn van de commissieleden is drie jaar, met daarna mogelijkheid tot 

verlenging. Er wordt naar gestreefd om de wisseling binnen de commissie te faseren. 

- De NeSECC draagt zorgt voor een gekwalificeerde training van de leden van de 

visitatiecommissie. 

- Per visitatie zullen commissieleden uit drie verschillende klinieken de ad hoc 

visitatiecommissie vormen. De namen van de leden van deze ad hoc 

visitatiecommissie worden vooraf aan de instelling medegedeeld.  

- Een lid van de ad hoc visitatiecommissie dient de voorafgaande vijf jaar niet 

werkzaam of opgeleid te zijn geweest in de te visiteren kliniek. 

 
Verplichtingen visitatiecommissie 

De leden van de visitatiecommissie zijn op de hoogte van de normen en richtlijnen van de 

NeSECC. Het is van belang dat de commissieleden de bij de visitatie betrokken 

medewerkers open, eerlijk en belangstellend tegemoet treden. 

Het is de taak van de leden van de visitatiecommissie om zich door middel van vragen(lijst), 

luisteren en doorvragen een goed beeld te vormen van de te visiteren afdeling. 

De leden van de commissie dienen de vertrouwelijkheid van de kwaliteitsvisitatie voortdurend 

in het oog te houden. Zowel de verkregen informatie vanuit het aangeleverde visitatie 

formulier als alle informatie uit de gevoerde gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Indien de 

indruk bestaat dat de vertrouwelijkheid door een van beide partijen wordt geschonden dient 

men dit te melden aan het bestuur van de NeSECC. 

De visitatie documenten dienen elke twee jaar te worden geëvalueerd en indien noodzakelijk 

te worden gereviseerd. 
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Werkwijze 

Voorbereiding 

- De te visiteren kliniek (Raad van Bestuur, afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie 

en afdelingshoofd van de afdeling Klinische Perfusie) wordt aangeschreven door het 

secretariaat van de NeSECC met het verzoek om toestemming te verlenen voor 

visitatie en het bijgevoegde visitatie- / toetsingsformulier binnen vier weken volledig 

ingevuld te retourneren.  

- De visitatiecommissie zal het ingezonden visitatie- / toetsingsformulier bespreken in 

het eerstvolgende overleg, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. Tijdens dit 

overleg wordt de samenstelling van de ad hoc commissie, de agenda en de visitatie 

datum definitief vastgesteld. 

- Bij her-visitatie van een afdeling Klinische Perfusie na vijf jaar wordt door de 

visitatiecommissie via het secretariaat van de NeSECC een uitnodiging verzonden. 

 
De visitatie 

- De visitatie zal volgens een vooraf opgestelde agenda uitgevoerd worden. 

Gesprekken vinden plaats met het hoofd van de afdeling Klinische Perfusie, het hoofd 

van de afdeling Cardiothoracale Chirurgie, het hoofd van de afdeling Cardio 

Anesthesiologie, twee erkende klinisch perfusionisten, en indien aanwezig, een 

klinisch perfusionist in opleiding.  

- De gesprekken vinden plaats in een vooraf gereserveerde ruimte.  

- Een externe, onafhankelijke notulist, maakt deel uit van de visitatiecommissie. 

- Onderdeel van de visitatie is een bezoek aan de werkruimte van de afdeling Klinische 

Perfusie. 

- Ter afsluiting van de visitatie koppelt de ad hoc commissie mondeling een eerste 

indruk van haar bevindingen terug aan de gevisiteerde kliniek. Dit om feitelijke 

onjuistheden of verkeerde interpretaties te vermijden. 
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Waarderingssysteem 

Voor de visitatie is een waarderingssysteem opgesteld volgens een drie puntsschaal. 

1) Voldoet aan de normen en de richtlijnen / sterk 

Dit is volgens de norm, of boven de norm, zoals opgesteld in het document normen 

en richtlijnen van de NeSECC. 

2) Behoeft aandacht / voldoende 

De praktijkvoering kan op een of meer onderdelen worden verbeterd. De huidige 

situatie wordt als acceptabel aangemerkt en valt binnen de geldende normen. 

Aanbevelingen dienen in principe te worden uitgevoerd voor de volgende visitatie 

volgens schema. 

3) Voldoet niet aan de norm / zwak 

Dit zijn tekortkomingen die zijn geconstateerd. Her-visitatie wordt binnen 1 jaar 

uitgevoerd. 

 
Verantwoordelijkheden ten aanzien van constateringen en aanbevelingen 
Het is de verantwoordelijkheid van de gevisiteerde kliniek in hoeverre de aanbevelingen uit 

het visitatierapport worden opgevolgd en uitgevoerd. 

 
Visitatierapport 

- Binnen drie weken na de visitatie worden de bevindingen van de ad hoc commissie 

als voorlopige bevindingen vastgelegd in het verslag. Dit verslag bevat de voorlopige 

bevindingen van de ad hoc commissie, en wordt door alle drie de ad hoc 

commissieleden geaccordeerd. Hun verslaglegging vindt plaats op basis van de 

evaluatie van het aangeleverde visitatie- / toetsingsformulier en aanvullende 

informatie uit de gesprekken gevoerd op de visitatiedag zelf. Basisprincipes voor de 

verslaglegging zijn een positief kritische houding, waarheid duiding, anonimiteit, 

zorgvuldigheid en uiteraard een geheimhoudingsplicht. 

- Het verslag met de voorlopige bevindingen worden aangeboden aan de gevisiteerde 

kliniek ter correctie op feitelijke onjuistheden, met een reactietermijn van vier weken. 

Dit verslag is nog niet voorzien van de conclusies en aanbevelingen van de ad hoc 

commissie, er wordt uitsluitend gecontroleerd op de feitelijke juistheid van de 

weergave van de verzamelde informatie.  
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- Na goedkeuring van het verslag door het afdelingshoofd van de gevisiteerde kliniek, 

of indien binnen een termijn van vier weken geen reactie wordt ontvangen, wordt het 

verslag definitief vastgesteld. 

- De visitatiecommissie bespreekt en verwerkt de eventueel door de gevisiteerde 

afdeling geleverde opmerkingen/commentaar en stelt het definitieve visitatierapport 

op. Dit definitieve visitatierapport, bestaande uit het al dan niet aangepaste verslag 

wordt aangevuld met conclusies en aanbevelingen.  

- Het definitieve visitatierapport wordt binnen 10 weken na de visitatie datum in zijn 

geheel aan het afdelingshoofd van de gevisiteerde kliniek toegezonden. Het 

definitieve visitatierapport bevat geen inhoudelijke nieuwe informatie ten opzichte van 

het verslag. Indien het verslag op punten is aangepast wordt het afdelingshoofd van 

de gevisiteerde afdeling hiervan op de hoogte gesteld alvorens de definitieve 

rapportage naar het afdelingshoofd gaat.  

- De Raad van Bestuur en afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie ontvangen 

uitsluitend de conclusies en aanbevelingen uit het definitieve visitatierapport. 

 
Geheimhouding 

- Het visitatierapport is vertrouwelijk. Noch de inhoud van het visitatierapport of delen 

daarvan, noch het oordeel van de commissie, mag door de leden van de 

visitatiecommissie ter kennis worden gebracht aan anderen dan de 

verantwoordelijken van de gevisiteerde kliniek. Indien de leden van de 

visitatiecommissie hiertoe aanleiding zien, zijn zij gerechtigd om het bestuur te 

consulteren. 

- Het definitieve visitatierapport wordt door de drie visiterende commissieleden 

opgesteld. De andere leden van de visitatiecommissie mag om advies gevraagd 

worden zonder dat er inhoudelijke inmenging optreedt. 

 
Beroep en bezwaar 

- Indien de gevisiteerde kliniek het definitieve visitatierapport betwist en een 

inhoudelijke aanpassing van het definitieve visitatierapport wenst, kan het 

afdelingshoofd van de afdeling Klinische Perfusie van de gevisiteerde kliniek binnen 

een termijn van vier weken na het verschijnen van het definitieve visitatierapport 

schriftelijk beargumenteerd bezwaar aantekenen bij het bestuur van de NeSECC.  

Reglement Kwaliteitsvisitatie NeSECC  / versie 22-12-2018 pagina 6 



 

 
 

 
- Wanneer het definitieve visitatierapport wordt betwist zal het bestuur van de NeSECC 

binnen een termijn van zes weken een ad hoc bezwaarcommissie opstellen. Deze 

commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, en twee onafhankelijke EKP-ers. 

Deze EKP-ers hebben geen banden met de gevisiteerde kliniek en zijn de afgelopen 

vijf jaar daar niet werkzaam geweest. Eén van de EKP-ers wordt voorgedragen door 

de kliniek en één door het bestuur van de NeSECC.  

- De kliniek die een dergelijk bezwaar aantekent geeft daarbij toestemming tot inzage 

van alle documenten behorende bij de uitgevoerde visitatie (visitatierapport, 

gespreksverslagen, enz.).  

- De ad hoc bezwaarcommissie zal beoordelen of er een nieuwe visitatie dient plaats te 

vinden of dat de conclusies van de vorige visitatie gehandhaafd worden. Indien een 

nieuwe visitatie noodzakelijk is, dan wordt deze binnen een jaar uitgevoerd. Tegen de 

beslissing van de bezwaarcommissie is geen beroep mogelijk. 

 
Vermelding op de website 

- Op de website van de NeSECC zal de status van de visitaties en de daarbij 

toegekende waardering van de afdeling Klinische Perfusie van ieder hartcentrum 

vermeld worden.  

- Hierbij wordt zolang niet alle afdelingen Klinische Perfusie een eerste maal zijn 

gevisiteerd de volgende tekst gehanteerd: 

- voldoet: gevisiteerd d.d. …… 

- her visitatie vereist: gevisiteerd d.d. …... 

- voldoet: nog niet gevisiteerd 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement Kwaliteitsvisitatie NeSECC  / versie 22-12-2018 pagina 7 



 

 
 

 
 

Conceptagenda Visitatiedag 

 

De kliniek reserveert een geschikte gespreksruimte. 

 

09.15 - 09.30 uur Ontvangst met uitleg van dagprogramma door visitatiecommissie 

09.30 - 10.15 uur Gesprek met afdelingshoofd Klinische Perfusie / teamleider 

10.15 - 11.15 uur I: Gesprek met klinisch perfusionist 1 

II: Protocollen / rapporten op basis van richtlijnen  

11.15 - 12.15 uur I: Gesprek met afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie 

II: Gesprek met afdelingshoofd Cardio Anesthesiologie 

III: Gesprek met klinisch perfusionist in opleiding 

12.15 - 13.30 uur Lunch 

13.30 - 14.30 uur I: Gesprek met klinisch perfusionist 2  

II: Bezoek aan werkruimte ECC 

14.30 - 15.15 uur Intern overleg visitatiecommissie 

15.15 -15.45 uur Terugkoppeling bevindingen commissie 
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