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Procedure aanmelding vernoeming op de witte lijsten  

1. WBMV vergunning is door de kliniek aangevraagd en goedgekeurd. 

 

2. De kliniek vraagt een nulmeting aan bij de commissie kwaliteit (kwaliteit@nvvc.nl) en voorziet de 

commissie van de benodigde contactgegevens.  

• Een eerste nulmeting PCI zal bestaan uit een beoordeling op papier plus een on-site visitatie 

door twee visitatoren (één van de commissie kwaliteit, één afgevaardigde uit de WIC) 

gedurende een halve dag.  

• Een eerste nulmeting ICD implanterend centrum en een eerste nulmeting ICD controlerend 

centrum zal bestaan uit een beoordeling op papier met een on-site visitatie door twee 

visitatoren (één van de commissie kwaliteit, één afgevaardigde uit de NHRA) gedurende een 

halve dag.  

• De kosten verbonden aan de visitatie worden gedragen door de te visiteren kliniek en zijn 

gelijk aan de tarieven die de Federatie Medisch Specialisten in deze krachtens het SKMS 

programma hanteert.  

 

3. Er wordt een datum voor de nulmeting afgesproken met de kliniek.  

 

4. Het NVVC-bureau (commissie kwaliteit) stuurt uiterlijk acht weken voor de geplande nulmeting de 

inlogcodes voor de visitatiewebsite. De nulmeting dient door het te visiteren centrum via de 

visitatiewebsite te worden ingevuld.  

 

5. De ingevulde nulmeting moet compleet en uiterlijk drie weken voor de visitatie door de kliniek via 

de visitatiewebsite worden aangeleverd. Indien dit niet of niet afdoende geschiedt, wordt de 

aanvankelijk geplande nulmeting geschrapt.  

 

6. De kliniek ontvangt binnen drie weken na de visitatie van de commissie kwaliteit een kort verslag 

met voorlopig advies.  

 

7. De kliniek krijgt één week om hierop te reageren. Bij geen commentaar wordt het advies definitief. 

Indien er wel commentaar is dan wordt dit binnen twee weken door de commissie kwaliteit 

verwerkt.  

 

8. Bij een uiteindelijk positief advies wordt de naam van de kliniek vernoemd op de witte lijsten, 

inclusief de datum van visitatie. Tevens worden afspraken gemaakt met betrekking tot de follow-

up. Als leidraad wordt uitgegaan van het volgende:  

a) vervolgvisitaties lopen parallel met die van de reguliere kwaliteitsvisitaties. Aan die 

kwaliteitsvisitatie kan een lid met specifieke expertise op het terrein van de gevraagde nulmeting 

worden toegevoegd. Ook kan na de visitatie besloten worden tot een additionele visitatie door 

een dergelijk lid.  

b) centra die nog in de “opstartfase” verkeren voor het gevisiteerde onderdeel dienen jaarlijks een 

rapportage in te leveren aangaande de voortgang; dit zal steekproefsgewijs beoordeeld worden 

via een visitatie.  

c) alle rapportages met betrekking tot witte lijsten worden mede beoordeeld door de werkgroep op 

wiens terrein de nulmeting zich afspeelt.  

 

  


