Document A. Herziene versie september 2021
Accreditatie van slaapcentra
1. Principes en algemene procedures
Het doel van accreditatie is het weergeven, verbeteren en zekeren van kwaliteit van het te
beoordelen slaapcentrum (SC) aan de hand van de door de European Sleep Research
Society (ESRS) en de Commissie Kwaliteit en Accreditatie (CKA) opgestelde criteria. De
accreditatie is geen verplichting en geschiedt op vrijwillige basis.
1. De accreditatie betreft algemene slaap centra. Algemene slaap centra zijn in staat de
volledige slaapgeneeskunde uit te oefenen in volle omvang.
2. De commissie van de SVNL, die verantwoordelijk is voor accreditatie van slaapcentra
is de Commissie Kwaliteit en Accreditatie (CKA). De CKA bestaat uit medisch
specialisten, die elk een geaccrediteerd slaapcentrum vertegenwoordigen. Deze
vertegenwoordigers kunnen uit alle voor de slaapgeneeskunde relevante disciplines
afkomstig zijn. Zij zijn de stemgerechtigde leden van de CKA. Elk SC heeft een 1
stem. De vertegenwoordiger kan een waarnemer sturen bij afwezigheid. Deze
waarnemer is ook stemgerechtigd en kan ook participeren in visitaties. De aangesloten
slaapcentra visiteren en accrediteren elkaar (peer review). Van de vergaderingen
worden notulen bijgehouden.
3. De CKA volgt de statuten en het huishoudelijk reglement van de SVNL
4. De CKA heeft een bestuur bestaande uit tenminste 3 leden vanuit de CKA, waarvan in
ieder geval 1 neuroloog, 1 longarts en 1 KNO-arts. Ieder van de bestuursleden heeft
gelijkwaardig stemrecht. Als de stemmen staken beslist de voorzitter, maar in dat
geval is raadpleging van de gehele CKA gewenst. De zittingstermijn is 3 jaar met de
mogelijkheid tot verlening met 1 termijn van 3 jaar. Er wordt een rooster van aftreden
bijgehouden.
5. Ten behoeve van een visitatie van een slaapcentrum benoemt de CKA een ad hoc
visitatiecommissie van 2 leden uit de leden van de CKA (inclusief waarnemers)
waarvan een lid neuroloog is en het andere lid longarts of KNO arts. Deze commissie
is gedelegeerd verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij vooronderzoek, de
visitatie zelf en de rapportage aan de CKA.
6. Betreffende de visitatoren:
i. De groep omvat 10 leden zodat minimaal 1 visitatie per jaar per persoon
mogelijk is. Bij incidenteel grote drukte kunnen meer leden, inclusief de
waarnemers van de CKA deelnemen aan een visitatie.
ii. De samenstelling groep visitatoren rouleert door vaste zittingstermijn van vijf
jaar.
iii. Alle visitatoren zijn ESRS-somnoloog
iv. Nieuwe visitatoren lopen eenmaal mee als derde persoon bij een visitatie
alvorens zelf een visitatie uit te voeren

v.

Eén lid is een ervaren visitator, d.w.z. heeft minimaal drie visitaties
gedaan.
vi. Visitatoren komen niet uit hetzelfde verwijsgebied als het te visiteren centrum
7. Accreditatie van algemene SC’s vindt in 3 stappen plaats: vooronderzoek op basis van
de vragenlijst/data, de visitatie zelf en de beoordeling/toekenning van accreditatie.
8. De ad hoc visitatiecommissie rapporteert tijdens de eerstvolgende vergadering aan de
CKA waarbij zij aanbevelingen doet over voorwaarden, aanbevelingen en adviezen en
over accreditatie en de looptijd daarvan, conform de richtlijnen zoals opgesteld door
de ESRS met modificaties door de CKA. Visitatoren en de leiding van het gevisiteerde
SC zijn bij deze rapportage aanwezig. De adviezen van de visitatie commissie ad hoc
zijn zwaarwegend. De leden van de CKA beslissen in deze bij gewone meerderheid
van stemmen. Namens de CKA wordt accreditatie verleend.
9. Het bestuur van de CKA is uiteindelijk verantwoordelijk voor een goed verloop van de
accreditatie inclusief archivering en bekendmaken van de resultaten in uitgebreide
vorm aan het betrokken SC en verder in beknopte vorm (wel/niet accreditatie,
voorwaarden en adviezen en de looptijd van de beslissing) aan de leiding van het SC
van het betreffende ziekenhuis en via de website van de SVNL.
10. Visitatie en maken van het rapport zijn tijdrovend. Hiervoor zijn tarieven die van jaar
tot jaar bijgesteld kunnen worden. Inkomsten worden gebruikt voor de kosten van de
CKA en vergoeding aan visitatoren.
11. Deelname aan de accreditatieprocedure houdt onlosmakelijk in dat het definitieve
oordeel van de CKA over (de duur van) de accreditatie en de daarbij horende
voorwaarden en aanbevelingen geaccepteerd worden.
12. Evaluatie en eventueel herziening van dit stuk en bijlagen vindt elke ronde van
visitaties (d.w.z. elke 5 jaar) of indien nodig eerder, plaats conform het huishoudelijk
reglement en de statuten van de SVNL.

