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NKD-begeleiding  
Begeleiding door het NKD voor een (nieuwe) praktijk kan op verschillende momenten 
plaatsvinden: 
 

 De praktijk kan zich, bijvoorbeeld naar aanleiding van de eerste aanvraag en beoordeling 
door de kwaliteitscommissie samen met een NKD-begeleider voorbereiden op de initiële 
audit van het KIWA. Het initiatief tot een aanvragen van een dergelijke begeleiding ligt bij 
de praktijk. Gezamenlijk worden dan afspraken gemaakt omtrent de aard van de 
begeleiding en de kosten die daarmee gepaard gaan. De kosten voor begeleiding liggen 
bij de praktijk1. 
 

 Wanneer tijdens de initiële audit door het KIWA een negatief advies wordt afgegeven aan 
de raad van bestuur van het NKD, kan de praktijk zich samen met een door NKD 
aangestelde begeleider voorbereiden op een nieuwe initiële audit. Gezamenlijk worden 
dan afspraken gemaakt omtrent de aard van het begeleiding en de kosten die daarmee 
gepaard gaan1. 
 

 Wanneer tijdens de initiële audit door het KIWA op basis van de KIWA-rapportage een 
positief advies wordt afgegeven aan de raad van bestuur van het NKD maar er nog 
gewerkt moet worden aan verbetering van specifieke inhoudelijke punten zal een door 
het NKD aangestelde begeleider de stappen die een praktijk zet ter verbetering 
opvolgen. Dit gebeurt via kort telefonisch overleg. Wanneer er behoefte is aan meer 
gestructureerde begeleiding kan dit door de begeleider en/of de praktijk gesignaleerd 
worden. Gezamenlijk worden dan afspraken gemaakt omtrent de aard van de 
begeleiding en de kosten die daarmee gepaard gaan1. 
 

 Wanneer tijdens de opvolg-audit door het KIWA op basis van de KIWA-rapportage blijkt 
dat er gewerkt moet worden aan verbetering van specifieke inhoudelijke punten kan een 
door het NKD aangestelde begeleider de stappen die een praktijk zet ter verbetering, 
opvolgen. Dit gebeurt via kort telefonisch overleg. Wanneer er behoefte is aan 
begeleiding kan dit door de begeleider en/of de praktijk gesignaleerd worden. 
Gezamenlijk worden dan afspraken gemaakt omtrent de aard van het begeleiding en de 
kosten die daarmee gepaard gaan1. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 Voor de inzet van een NKD-begeleider wordt een standaard tarief in rekening gebracht. 


