Plenaire visitatiecommissie
Sinds 2001 visiteren afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en elkaar. Sinds 2007 is overgegaan op
het visiteren van de backoffice en de frontoffices van een hele regio. Het visitatieprogramma is
onderdeel van het Kwaliteitssysteem tbc-bestrijding, dat uit de volgende onderdelen bestaat:
•
de Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding (RPT)
•
de beschrijving van interventies om tbc-patiënten en –geïnfecteerden op te sporen en te
behandelen
•
evaluatie op landelijk niveau in de CPT
•
evaluatie op regionaal niveau: visitatie aan de hand van criteria (bijv. interventies,
Kwaliteitsprofiel tbc-bestrijding )
De plenaire visitatiecommissie begeleidt het visitatieprogramma.
Taak
De plenaire visitatiecommissie:
• selecteert criteria en normen die na goedkeuring door de CPT tijdens de visitaties
gehanteerd worden en op grond waarvan beoordeling plaatsvindt. De normen zijn onder
meer ontleend aan de binnen het kwaliteitssysteem tbc-bestrijding beschreven interventies
en het Kwaliteitsprofiel tbc-bestrijding;
• stelt ad-hoc visitatiecommissies samen die de regio’s tbc-bestrijding visiteren;
• stelt de visitatierapporten van de ad-hoc visitatiecommissies vast;
• draagt zorg voor een adequate archivering van de visitatierapporten, met inachtneming
van bestaande privacy voorschriften. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ADAS.
• draagt zorg voor een registratiesysteem, waarin geanonimiseerde gegevens over de
visitaties verzameld worden en waarmee een analyse van de gegevens op geaggregeerd
niveau mogelijk wordt;
• brengt periodiek verslag uit aan de CPT over de resultaten van de visitaties op
groepsniveau, waarbij aanbevelingen worden gedaan tot aanpassingen van het
kwaliteitssysteem in het algemeen en van de regelgeving.
Samenstelling
De commissie wordt samengesteld uit afgevaardigden van bij het bestrijdingsproces betrokken
beroepsgroepen, te weten: twee artsen tbc-bestrijding, twee sociaal verpleegkundigen tbcbestrijding, twee medisch technische medewerkers en de kwaliteitscoördinator van KNCV
Tuberculosefonds.
Huidige samenstelling:
mw. A. Bak-Beekman, medisch technisch medewerker GGD Groningen
mw. M. Broersma, sociaal verpleegkundige GGD regio Utrecht
mw. A.C. van Haeften- van der Schee, arts tbc-bestrijding GGD Regio Utrecht
mw. N. Jansen, KNCV Tuberculosefonds, secretaris
mw. L. Timmermans, sociaal verpleegkundige GGD Limburg Noord
mw. S. Toumanian, arts tbc-bestrijding, GGD regio Twente
mw. M. van der Zwan, medisch technisch medewerker, GGD Hollands Midden

