Protocol Visitatie NVGzP
Een visitatie kan maximaal 1 x in de vijf jaar plaatsvinden. De papieren visitatie of de visitatie light is
twee jaar geldig. Daarna moet deze omgezet zijn in een fysieke visitatie.
Indien een vrijgevestigde praktijkhouder een visitatie wenst, dan meldt hij of zij zich aan via het
formulier op de website van de NVGzP. De papieren visitatie kost € 450,- excl. btw.
Vervolgens stuurt de NVGzP de praktijkhouder de checklist toe. Zodra deze ingevuld geretourneerd
is, verstuurt de NVGzP de factuur.
Dus ook bij een negatieve beoordeling van de praktijk wordt er gefactureerd.
Planning
1. Het bureau neemt binnen twee weken na de aanvraag voor een (papieren) visitatie per mail
contact op met de gevisiteerde. Vervolgens ontvangt de gevisiteerde de checklist met dit
protocol en het visitatiekader per mail. De vrijgevestigde praktijk dient binnen vier weken na
ontvangst de ingevulde checklist per mail terug te sturen. Er wordt een harde afspraak
gemaakt hierover. De gevisiteerde tekent voor de voorwaarden m.b.t. annulering.
2. Alle gemaakte afspraken worden per mail bevestigd en zijn definitief.
3. Eén week voor de einddatum ontvangt de gevisiteerde per mail een herinnering.
4. Indien de ingevulde checklist na deze herinnering op de dag van de einddatum nog niet
ontvangen is, vervalt de visitatie.
5. Het visitatierapport, waarin staat of de gevisiteerde het certificaat van de NVGzP ontvangt of
niet, wordt binnen 4 weken na ontvangstdatum per mail door de NVGzP aan de
praktijkhouder toegestuurd.
6. Voor het verkrijgen van een certificaat, dient de praktijkhouder voldoende positieve
antwoorden op de checklist te hebben ingevuld.
7. De op te volgen advies- en verbeterpunten dienen binnen de gestelde termijn van
drie maanden gerealiseerd te zijn. De NVGzP controleert de door de psycholoog
aangeleverde bewijsstukken en factureert voor de papieren hervisitatie € 100,- excl. btw.
8. Indien de verbeterpunten niet gerealiseerd zijn op de afgesproken datum, dan volgt er geen
certificaat.
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