Visitatie
Visitatie is een toetsing van de praktijk van een professional aan vooropgestelde richtlijnen door
vakgenoten die tot visiteur zijn opgeleid. Er wordt onderzocht hoe de praktijk is georganiseerd op
diverse terreinen. Visitaties zijn een middel voor de beroepsvereniging om de kwaliteit en
professionaliteit van de zorg in de gevisiteerde praktijken te helpen waarborgen.
Visiteurs beoordelen niet hoe hun collega’s functioneren.
Voor VT-registerleden en VT-leden met een asterisk achter de naam is visitatie van de praktijk
1 x per 5 jaar verplicht.
VT-leden hebben 1 x per 5 jaar recht op visitatie, het is echter niet verplicht.
------Een visitatie bij VT bestaat uit een uitnodiging met een uitgebreid vooraf in te vullen vragenformulier
en een in overleg gepland bezoek aan de praktijk met een gesprek, ca. twee maanden later.
Visiteurs zijn verplicht bij een eerste visitatie met zijn tweeën te visiteren. Bij vervolgvisitaties kan
besloten worden dat 1 visiteur voldoende is. Het visitatiegesprek verloopt in vertrouwelijke sfeer
volgens de richtlijnen van een door RBCZ (koepelorganisatie) opgesteld protocol. Het gesprek is er
op gericht de werkzaamheden van de gevisiteerde objectief in kaart te brengen en waar mogelijk te
verbeteren.
De visiteurs lopen met de gevisiteerde de beantwoorde vragenlijst door en zij stellen indien nodig
een lijst op met suggesties voor aanvulling, verbetering of correctie. Een gevisiteerde krijgt
vervolgens een passende tijdsperiode om te voldoen aan de gevraagde eisen. Er wordt door de
visiteurs een verslag opgesteld dat wordt ondertekend door alle betrokkenen. De gevisiteerde
ontvangt een certificaat als de visitatie naar tevredenheid is afgerond.
VT-visiteurs ondersteunen gevisiteerde leden door uitgebreide informatieverstrekking over o.a. de
meest actuele wet- en regelgeving. Het VT-visitatieteam loopt door de goede voorbereiding van de
professional voorop wat betreft service en voorlichting.
Niet meewerken aan een visitatie kan nadelige gevolgen hebben voor het lidmaatschap van VT en de
koepel.
Visiteurs van de Vereniging Tekentaal visiteren ook psychosociaal therapeuten buiten de vereniging.

