Visitatieproduct Transparante Zorg 2019
1.1
1.2
1.3
1.4

Datum:
Praktijknaam:
Contactpersoon:
Praktijk AGB:

Criterium 1

Visitatie Transparante Zorg VvOCM
Score

Vraagstelling
C
1.1

NC

Staan alle in uw praktijk werkzame Oefentherapeuten
ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici?*)

*) Inclusief de registratie van de verbijzondering

1.2

Heeft de praktijk een jaarplan gemaakt
met doelstellingen op praktijk niveau en is dit jaarplan
beoordeeld en goedgekeurd door praktijkregister VvOCM?*)

*) Inrichtingseisen, wet en regelgeving, klachtenprocedure, PDCA cyclus, Klantervaring,
Multi en Monodisciplinaire samenwerking , dataverzameling

1.3

Neemt de praktijk deel aan (wetenschappelijk) onderzoek
en/of is de praktijk betrokken bij evaluatie/onderzoek tbv
best practice op een van de indicaties die worden
behandeld in de praktijk?

*) Alle praktijken leveren alle data vanuit hun EPD aan aan de Landelijke Database Oefentherapie

Criterium 2

Methodisch handelen *)

Vraagstelling

Score

*) Praktijk levert 5 dossiers aan waar patient toestemming voor heeft verleend

C
2.1

Is er een oefentherapeutische diagnose *) aanwezig in de
getoonde dossiers?

*)Hulpvraag/gegevens onderzoek incl.klinimetrie/conclusie onderzoek

2.2

Is het hoofddoel op activiteiten en participatie niveau
geformuleerd en sluit deze aan op de hulpvraag van de
patient?

2.3

Is er sprake van een evaluatiesystematiek waar uit te herleiden is
dat de gegeven behandelingen aansluiten op de hulpvraag/
hoofddoel?

2.4

Kan er inzicht gegeven worden, vanuit de dossiertoets, in de
uitkomst van de behandeling op basis van (relevante) klinimetrie
op patient niveau?

NC

2.5

Kan er inzicht gegeven worden, vanuit de dossiertoets, in de
uitkomst van de behandeling op basis van (relevante) klinimetrie
voor een bepaalde groep patienten met dezelfde klacht?

Criterium 3

Kwaliteitszorg en Zorginnovatie

Vraagstelling
3.1

Kan de praktijk iets vertellen over de klinimetrie die wordt
gebruikt bij bepaalde aandoeningen?

3.2

Kan de praktijk inzichtelijk maken dat zij mbv verzamelde
gegevens vorm geeft aan een kwaliteitsbeleid dat gericht is op
verbeteren en borging van de geleverde onderscheidende
kwaliteit?

3.3

Op welke wijze geeft de praktijk inzicht aan het begrip
zorginnovatie?

3.4

Kan de praktijk aangeven welke rol zij regionaal of landelijk
speelt als het gaat om zorginnovatie?

Criterium 4

Hoe geeft de praktijk invulling aan het begrip kwaliteit ?

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

NC

Score
C

NC

Kwaliteitsbeleid irt bedrijfsvoering

Vraagstelling
4.1

Score
C

irt praktijkorganisatie (kwaliteitssysteem)
irt praktijkbeleid ( visie -missie en doelstellingen)
irt medewerkers
irt inhoud van zorg
irt samenwerkingspartners

4.2

Op welke wijze wordt het functioneren van de medewerkers
beoordeeld?

4.3

Heeft de praktijk inzicht in de financieel-economische
bedrijfsvoering?

