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Reglement landelijk Visitatieregister 2014 

 

Wie kan zich registreren 
 

 Zelfstandig werkende zorgverleners 

 Groepspraktijken en organisaties in de zorg 

 AVAR gevisiteerde zorgverleners 

 Door derden gevisiteerde zorgverleners, groepspraktijken of organisaties 

 Aantoonbaar in het bezit zijnde van visitatierapport / verslag + uitgevoerde advies en verbeterpunten. 

 

 

Registratie bestaat uit 
 

Voor AVAR gevisiteerden 

 Registratie in het landelijk visitatieregister zichtbaar op de AVAR website 

 Gebruik van het visitatie Keurmerk  

 Certificaat met uniek registratienummer 

 Op verzoek te bestellen praktijk bordje, formaat 150x200 mm, 5 mm helder acrylaat incl. RVS 

afstandhouders en 2 mm wit forex plaatje. 

 

Voor door derden gevisiteerden 

 Registratie in het landelijk visitatieregister zichtbaar op de AVAR website 

 Registratiebewijs met uniek registratienummer. 

 

 

Registratie voor AVAR gevisiteerden 
 

 Een registerjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 

 Bij registratie hoort een jaarlijks te vervangen certificaat met uniek persoonlijk registratienummer 

 Aan het eind van ieder registerjaar in de maand december ontvangt de geregistreerde per mail het 

registratieformulier of de informatie welke in het register is opgenomen nog up-to-date is. Wijzigingen 

en/of toevoegingen worden aangegeven op het registratieformulier. Voor verlenging van de registratie 

dient dit formulier uiterlijk 31 januari van het aansluitende jaar te zijn geretourneerd aan AVAR  

 Aan het eind van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde in de maand december een factuur voor 

het volgende registerjaar, deze dient voor 31 januari van het volgende jaar voldaan te zijn. De 

administratie en registratie kosten zijn in 2014 € 8,- en kunnen per registerjaar aangepast worden 

 In de maand februari worden de nieuwe certificaten verzonden 

 Een AVAR registratie is vijf jaar geldig, gerekend vanaf de datum van de laatste geregistreerde visitatie 

 In het zesde jaar volgt er bericht voor hervisitatie. Doordat er ieder jaar door middel van het 

registratieformulier schriftelijk wordt aangegeven hoe de praktijkvoering en de eventuele wijzigingen en 

toevoegingen zijn doorgevoerd kunnen de kosten hiervoor beperkt blijven 

 De geregistreerde ontvangt een Keurmerk wat op de eigen website geplaatst kan worden 

 Een visitatie Keurmerk bordje, wat overigens niet verplicht is kan apart of tegelijk met de register 

aanvraag besteld worden. De kosten voor het bordje zijn in 2014 € 40,- incl. BTW 

 Het is geregistreerde niet toegestaan om het aan hem of haar verstrekte materiaal met betrekking tot 

registratie over te dragen aan derden  
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 Indien er niet aan de jaarlijkse betalingsverplichting, het insturen van het registratieformulier en aan een 

hervisitatie wordt voldaan volgt verwijdering uit het register en vervalt ieder recht op het gebruik van 

materiaal, Keurmerk en naam van het register. 

 

 

Gebruiksaanwijzing Keurmerk 

 

 In geval van gebruik van het Keurmerk op het openbaar deel van de website van een geregistreerde 

dient het gebruikte Keurmerk door middel van een ‘hyperlink’ te verwijzen naar het AVAR visitatieregister 

 In geval van het gebruik van het Keurmerk door geregistreerde op het briefpapier, brochures en 

dergelijke dient de geregistreerde tevens te verwijzen naar het AVAR visitatieregister. 

 

  

Registratie voor door derden gevisiteerden 

 

 Een registerjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 

 Bij registratie hoort een jaarlijks te vervangen registratiebewijs met uniek persoonlijk registratienummer 

 Aan het eind van ieder registerjaar in de maand december ontvangt de geregistreerde per mail het 

registratieformulier of de informatie welke in het register is opgenomen nog up-to-date is. Wijzigingen 

en/of toevoegingen worden aangegeven op het registratieformulier. Voor verlenging van de registratie 

dient dit formulier uiterlijk 31 januari van het aansluitende jaar te zijn geretourneerd aan AVAR  

 Aan het eind van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde in de maand december een factuur voor 

het volgende registerjaar, deze dient voor 31 januari van het volgende jaar voldaan te zijn. De 

administratie en registratie kosten zijn in 2014 € 8,- en kunnen per registerjaar aangepast worden 

 In de maand februari worden de nieuwe registratiebewijzen verzonden 

 Een registratie is vijf jaar geldig, gerekend vanaf de datum van de laatste geregistreerde visitatie 

 In het zesde jaar volgt er bericht voor hervisitatie. Dit kan door derden of door AVAR worden verricht. Bij 

hervisitatie door derden volgt een registratiebewijs, bij hervisitatie door AVAR kan de geregistreerde in 

aanmerking komen voor een certificaat, Keurmerk en visitatie Keurmerk bordje 

 Het is geregistreerde niet toegestaan om het aan hem of haar verstrekte materiaal met betrekking tot 

registratie over te dragen aan derden  

 Indien er niet aan de jaarlijkse betalingsverplichting, het insturen van het registratieformulier en aan een 

hervisitatie wordt voldaan volgt verwijdering uit het register en vervalt ieder recht op het gebruik van 

materiaal en naam van het register. 

 

 

 

 

 

Niets uit de voorgaande tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van AVAR Visitatiebureau. 


