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Checklist visitatie WAVAN 

Naam praktijk: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam arts(en): …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andere activiteiten buiten acupunctuur: ……………………………………………………………………………………..... 

 ……………………………………………………………………………………..... 

 ……………………………………………………………………………………..... 

 

Visiteurs: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aard visitatie*: eerste visitatie/hervisitatie/verlenging visitatie 

Datum visitatie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Voorzieningen    bij 
blokkering 

voorgaande 
kolommen 

Opmerkingen 

Ja Nee Ja Nee 

A.  Praktijk faciliteiten 

 

1.  Wachtruimte aanwezig      

- schoon      

- leefbaar      

- 2 of meer zitplaatsen aanwezig      

-  tafel aanwezig       

-  kapstok aanwezig       

- lectuur aanwezig      

-  folder aanwezig      

- wachttijd in wachtruimte < 40 min      

- koffie en/of thee faciliteit aanwezig      

 

2. Toilet aanwezig      

- schoon      

- hygienisch      

 

3.  Spreek/behandelkamer aanwezig      

- schoon      

- leefbaar      

- privacy gewaarborgd      

- is de spreekkamer gescheiden van de 
behandelkamer 

     

- aantal behandelkamers (indien apart van de 
spreekkamer) 

     

- Indien >1 behandelkamers, is de privacy in 
elke kamer gewaarborgd 

     

- stabiele onderzoek/behandelbank aanwezig      

-  mogelijkheden voor handen te wassen en/of 
te desinfecteren 

     

Indien ja, welke      

- wastafel      

- hand desinfectans      

 

4.  Basis medische equipment aanwezig      

- stethoscoop aanwezig      

- bloeddruk meter aanwezig      

- otoscoop aanwezig      

- reflexhammer aanwezig      

- verbandmiddelen aanwezig      

- acupunctuurnaalden aanwezig      

- bij re-steriliseerbaar naalden, sterilisator 
aanwezig 

     

- naald container aanwezig      
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5.  Telefoon met antwoord apparaat aanwezig      

 

6.  Naslagwerk over acupunctuur aanwezig      

 

7.  (Eigen) parkeergelegenheid aanwezig      

 

8.  Praktijk toegankelijk voor invaliden      

- Zo nee, verwijzing naar een ander praktijk      

- Zo nee, consult en behandeling bij de patiënt 
thuis 

     

 

B. Voorlichting en informatie aan de patiënt 

 

1.  Informatie en voorlichting materiaal aanwezig 
(gedrukt of digitaal) 

     

- openingstijden van de praktijk vermeld      

- adresgegevens vermeld      

- telefoonnummer vermeld      

- e-mail adres vermeld      

- parkeermogelijkheden vermeld      

- openbaarmogelijkheden vermeld      

- klachtenregeling vermeld      

 

C. Afspraak maken 

 

1. Nieuwe patiënt      

- acute aandoening: binnen 2 weken      

- chronische aandoening: binnen 3 maanden      

 

2. Bestaande patiënt      

- afspraak in overleg      

- indien een afspraak niet mogelijk is binnen de 
hierboven vermelde termijn, wordt in 
onderling overleg een bevredigende oplossing 
gezocht  

     

- Bij onverwachte verhindering van de arts-
acupuncturist wordt de patiënt telefonisch 
onverwijld afgebeld en daarbij de 
mogelijkheid te worden aangeboden voor een 
nieuwe afspraak. 

     

 

D.  Medisch dossier 

 

1. Patiënt dossier aanwezig en bijgehouden      

- bevindingen van onderzoek genoteerd      

- behandelplan genoteerd      

- rapportage/brief aan de huisarts      
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ADVIES: 

De visitatie commissie stelt voor de praktijk erkenning wel/niet* te verlenen aan 

Praktijk ……………………………………………………………….. 

Voor de duur van …… jaar (tot ………………………………….) 

Aanbevelingen: 

- 

- 

 

Datum:………………………….. 

 

Visiteur 1   Visiteur 2   Akkoord gevisiteerde: 

 

………………………..  ……………………….  ………………………………… 


