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Voorwoord 
Om in aanmerking te komen voor erkenning van de SEMH dient door middel van een initiële toets te worden 
aangetoond dat het bedrijf aan de eisen van de SEMH-erkenningsregeling voldoet. 
Bij de beoordeling van de toets-resultaten wordt rekening gehouden met de geest van de erkenningsregeling.  
Na erkenning zal door middel van toetsingen worden aangetoond dat het bedrijf blijvend en volledig aan de 
eisen voldoet. 
Dit document geeft aan op welke wijze de toetsingen van de SEMH worden uitgevoerd na goedkeuring 
(hoofdstuk 4). Ook geeft dit document informatie over bijzondere toetsingen (hoofdstukken 5 en 6). 
 
1. Begrippen, definities en richtlijnen 
Aantal feiten 
Een hoofdvestiging mag maximaal 7 feiten hebben. Een bedrijf mag inclusief zijn nevenvestigingen en 
spreekuurlocaties maximaal 12 feiten hebben. 
 
Bestuursgedelegeerde 
De persoon binnen de SEMH die de gemandateerde bevoegdheid heeft om besluiten te nemen betreffende 
inhoudelijke zaken zoals interpretaties van eisen; beslissingen m.b.t. sancties; naleving van het 
erkenningsreglement en de vereiste actie daarop.  
 
Controle 
Een controle is een toetsing waarbij het bedrijf wordt getoetst op basis van het reglement op een deel van de 
eisen. Een controle kan op locatie of schriftelijk plaatsvinden. De wijze van controle wordt bepaald door de 
toetsende instantie. 
 
Herkeuring 
Een herkeuring is een toetsing waarbij het bedrijf wordt getoetst op basis van het reglement op alle eisen.  
Een herkeuring vindt altijd op locatie plaats.  
 
Huisbezoek  
Een bezoek van een bedrijf op persoonlijke afspraak met de cliënt in zijn of haar woning of woonomgeving. 
Dit kan ook een (behandel-)ruimte zijn in de instelling waar cliënt woonachtig is. Voorwaarde is dat 
leverancier in deze ruimte geen activiteiten verricht voor externe cliënten. De communicatie/informatie van 
de leverancier over deze locatie(s) naar buiten toe mag hiermee niet in strijd zijn. Indien leverancier in deze 
ruimte óók activiteiten verricht, of aanbiedt aan externe cliënten, geldt de ruimte niet als huisbezoek (zie ook 
onder 3.) 
 
Initiële toetsing 
Een initiële toets is een toetsing waarbij het bedrijf wordt getoetst op basis van het reglement op alle eisen. 
Een initiële toetsing wordt uitgevoerd op verzoek van de aanvrager om in aanmerking te komen voor 
erkenning. Een initiële toetsing vindt altijd op locatie plaats. 
 
Significant 
Zodanige verandering in het proces, de bedrijfsvoering, wijziging in aantal fte's of wijziging in product 
portfolio, wat maakt dat de SEMH op de hoogte dient te worden gesteld. 
 
Toetsingscyclus 
De periode van 2 of 3 jaar waarbinnen controle(s) en een herkeuring moet plaatsvinden. 
 
Toetsingsplan 
Een planning van toetsingen van de verschillende locaties van een bedrijf over meerdere jaren. 
 
Vestigingen 
Locaties met een (vrijwel) continue bezetting en kernactiviteit op het gebied van een der regelingen worden 
methodologisch beschouwd als vestiging. 
 
Zie voor de overige begrippen en definities het Erkenningsreglement SEMH. 
 



  3 
 

 
2. Locaties waar het erkend bedrijf zorgactiviteiten mag verrichten  
Volgens de principes van de SEMH gebeurt aanmeten, aanpassen, afleveren en nazorg verlenen op een of 
meer van de drie plaatsen:  
- vestiging 
- spreekuurlocatie 
- huisbezoek  
(Indien een bedrijf bovengenoemde activiteiten verricht anders dan in een vestiging, spreekuurlocatie of bij huisbezoek 
(met machtiging van de verwijzer) wordt niet voldaan aan de eisen van de erkenning). 
 
Het bedrijf dient jaarlijks een actueel overzicht aanleveren van alle vestigingen en spreekuurvestigingen waar 
activiteiten worden verricht voor het leveren van medische hulpmiddelen.  
Op dit overzicht is minimaal aangegeven: 
- hoeveel uur per week/maand de locatie wordt gebruikt 
- welke activiteiten/handelingen er worden uitgevoerd 
- door wie de activiteiten/handelingen worden uitgevoerd en toelichting over de locatie (bijvoorbeeld of het 
een kamer in een ziekenhuis betreft of een zelfstandige locatie). 
 
 
3. Locaties met zorg waar soorten toets-plannen worden uitgevoerd 
Op basis van het aantal opgegeven locaties zal de toetser een keuze maken in het soort toets-plan. 
 
Er zijn twee soorten toetsplannen: 
a. Toetsplan kleine bedrijven (TKB) 
Dit betreft een toetsplan waarbij de toetsingen volgens de onderstaande cyclus worden uitgevoerd. Hiervoor 
wordt gekozen als het bedrijf maximaal 3 vestigingen met eventueel spreekuurlocaties. De toetsingen van de 
spreekuurlocaties worden meegenomen tijdens de TKB. 
 
 
 
Regeling Toetscyclus Toelichting Plaats toetsing 

vestiging(en) 
DISW 
 

2 jaar Een van de twee jaar is een herkeuring en 
het andere jaar een controle 
 

De toetsing vindt altijd op 
locatie plaats 

OIM en OSB 
 

2 jaar Een van de twee jaar is een herkeuring en 
het andere jaar een controle  

De herkeuring is op locatie: 
de controle is schriftelijk 

TEK, MMC en HWK 3 jaar Een van de drie jaar is een herkeuring en 
de andere jaren een controle  

De herkeuring is op locatie: 
de controle is schriftelijk 

Audiciens 3 jaar Een van de drie jaar is een herkeuring en 
de andere jaren een controle 

De toetsing vindt altijd op 
locatie plaats 
 

Podologiebedrijven 3 jaar Een van de drie jaar is een herkeuring en 
de andere jaren een controle 

De herkeuring is op locatie: 
de controle is schriftelijk 

Tabel 1 
 
De toetsing van eventuele spreekuurlocaties worden gekoppeld aan de toetsing van de vestiging. Hierbij 
worden de volgende richtlijnen gehanteerd:  
Soort locatie Toetscyclus Toelichting 
Spreekuurlocatie Afhankelijk van 

openingstijden 
Richtlijn voor toetser: 
> 20 uur per week open: 1 keer per 3 jaar op locatie 
10 - 20 uur per week open: 1 keer per 4 jaar op locatie 
< 10 uur per week open: 1 keer per 5 jaar op locatie 
(zie tevens hoofdstuk 5) 

Tabel 2 
 
Indien het (TKB) bedrijf meerdere erkenningsregelingen heeft:  
- zal, indien deze regelingen een identieke toetscyclus hebben, tijdens de toetsing op locatie op alle 
regelingen worden getoetst 
- kunnen, indien deze regelingen niet een identieke toetscyclus hebben, de toet cycli van de verschillende 
regelingen worden gesynchroniseerd op basis van de meest frequente toetscylcus. Tijdens de toetsing op 
locatie zal dan op alle regelingen worden getoetst.  
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b. Toetsplan grote bedrijven (TGB) 
Dit betreft een toetsplan waarbij toetsingen plaatsvinden conform tabel 3.  
Voor dit toets-plan wordt gekozen als het bedrijf meer dan 3 vestigingen heeft. 
 
Bij een TGB gelden de volgende voorwaarden: 
1. Het kwaliteitssysteem van het bedrijf moet zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerst vanuit de 
centrale vestiging 
2. Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn jaarlijkse interne audits van alle vestigingen 
3. Elke interne audit moet zijn gerapporteerd en eventueel geconstateerde tekortkomingen moeten binnen 8 
weken worden opgelost 
4. De interne auditrapporten dienen van elke vestiging alle aspecten van de regeling te bevatten en 
beschikbaar te zijn voor de toetser. 
 
NB. Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om - op basis van een risicoanalyse - het bedrijf uit te 
sluiten van de toets-methodiek via auditplan, waardoor het als TKB wordt behandeld. Deze risicoanalyse kan 
eventueel door het bedrijf zelf worden uitgevoerd. Dat betekent dat het bedrijf (tijdens de status van 
‘kandidaat’) dient aan te tonen dat de risico’s zijn afgedicht. 
 
 
Soort locatie Toetscyclus Toelichting Plaats toetsing vestiging(en) 
Vestigingen 
 

Jaarlijks Elke vestiging dient 1 x per 3 jaar 
op locatie te worden bezocht  

Op locatie 
 

Spreekuurlocaties 
 

Afhankelijk van 
openingstijden 

Richtlijn voor toetser: 
> 20 uur per week open: 1 keer per 3 jaar op locatie 
10 - 20 uur per week open: 1 keer per 4 jaar op locatie 
< 10 uur per week open: 1 keer per 5 jaar op locatie 
(zie tevens hoofdstuk 5) 

Tabel 3 
 
b1. Toelichting 
Bij een TGB worden de volgende basisprincipes gehanteerd. 
• Een vestiging wordt een keer per drie jaar bezocht. 
Hierbij geldt het voorbehoud dat de interne audits en de follow-up na interne audits naar behoren worden 
uitgevoerd en verbeteringen worden uitgevoerd.  
Een uitzondering hierop vormt de hoofdvestiging. Deze locatie wordt jaarlijks getoetst om een helder beeld te 
kunnen krijgen van het functioneren van het kwaliteitssysteem. 
• Naar aanleiding van significante wijziging in een vestiging (acquisitie, verhuizing, verbouwing, 
samenvoeging van meerdere vestigingen) zal ongeacht de verstreken termijn van vorige toetsing, opnieuw 
een toetsing plaatsvinden, om te constateren of bij de verandering binnen de organisatie aan de eisen van de 
erkenningsregeling wordt voldaan.  
• Vestigingen die binnen een termijn van 1 jaar na planning van de toetsing, worden verkocht of gesloten 
zullen niet meer getoetst worden.  
• nieuwe vestiging naar aanleiding van overname/fusie: 6 maanden na overname/fusie 
• nieuwe vestiging naar aanleiding verhuizing, significante verbouwing of samenvoeging meerdere 
vestigingen: 4 maanden na (her)opening vestiging  
 
In het begin van het kalenderjaar maakt de toetser afspraken met het bedrijf over de te bezoeken vestigingen. 
Naar aanleiding van de resultaten van de verificatie van de interne audits, kan de toetser besluiten af te 
wijken van de toetscyclus van tabel 3.  
 
Interne audits 
Elke interne audit van het bedrijf moet zijn gerapporteerd en eventueel geconstateerde tekortkomingen 
moeten binnen 8 weken worden opgelost. De interne auditrapporten dienen van elke vestiging alle aspecten 
van het betreffende erkenningsschema te bevatten. 
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Rapportage 
De toetser maakt van elk bezoek aan een vestiging een toetsrapport. Tevens maakt de toetser een eindrapport 
van de toets volgens het auditplan. Dit eindrapport bevat naast een overzicht van alle vestigingen en auditplan 
van het jaar daarop, tenminste een samenvatting van de resultaten en een advies over de erkenning. 
 
 
4. Toetsing van spreekuurlocaties 
De toetser maakt op basis van verstrekte gegevens een keuze op welke wijze een spreekuurlocatie wordt 
getoetst. In de overweging wordt meegenomen welke procedures en processen worden gevolgd, welke 
aanmeters op de spreekuurlocatie werkzaam zijn en op wat voor locatie een spreekuurlocatie zich bevindt. 
Een spreekuurlocatie kan worden getoetst door middel van een bezoek op locatie of door middel van een 
foto’s en alle overige informatie wat daaraantoe kan bijdragen. 
 
 
5. Implementatietoets  
Een toetser kan tijdens een initiële toets tot de conclusie komen dat een beperkt aantal aspecten van de 
erkenningsregeling slechts op papier maar niet in de praktijk zijn te toetsen. Indien, naar de mening van de 
toetser, dit geen belemmering vormt voor erkenning, kan de SEMH besluiten een tijdelijk certificaat af te 
geven voor 6 maanden.  
Voorwaarde is dat er binnen 6 maanden een implementatietoets plaatsvindt, waarbij uit de toets dient te 
blijken dat de betreffende aspecten zijn geïmplementeerd conform de eisen. 
 
 
6. Onaangekondigde toetsing 
Een onaangekondigde toetsing kan plaatsvinden als signalen daartoe aanleiding geven.  
De volgende signalen kunnen aanleiding geven tot een onaangekondigde toets: 

1. De praktijksituatie is anders dan de situatie zoals voorgesteld tijdens de toetsing 
2. Een ernstig signaal de bestuurs-gedelegeerde bereikt, waardoor hij/zij moet besluiten een 

onaangekondigde toetsing uit te laten voeren 
Tijdens een onaangekondigde toetsing bezoeken twee toetsers een bedrijf zonder dat de toetsing vooraf is 
aangekondigd. Een onaangekondigde toets wordt ingezet als daartoe overeenstemming is tussen de 
bestuursgedelegeerde, juridisch adviseur van de SEMH, toetser en het secretariaat van de SEMH. 
 
 
7. Toetsingskosten 
Indien het bedrijf binnen twee weken voor de toetsingsdatum de afspraak afzegt, of als de bij de primaire 
processen betrokken functionarissen onverhoopt niet aanwezig zijn bij de toetsing, kunnen de volledige 
kosten van de toetsing in rekening worden gebracht.  
Wij adviseren u om minimaal twee weken van tevoren aan ons te melden als de toetsing niet kan doorgaan. 
Dan kan een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
 
De overige geldende tarieven zijn gepubliceerd op de SEMH-website onder downloads van de website voor 
bedrijven en zorgprofessionals. 
 
 
8. Register van SEMH erkende bedrijven 
Het register bevat een overzicht van alle vestigingen. Spreekuurlocaties worden niet vermeld op het register. 
Een nieuwe vestiging moet worden getoetst en zijn goed bevonden, alvorens het wordt opgenomen op de 
SEMH-website als vestiging. 
 
 
9. Privacygevoelige medische informatie  
Tijdens de toetsingen kan door de toetser, bestuurs-gedelegeerde, besluitvormers en secretariaat 
privacygevoelige (zorg)informatie worden ingezien. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan en de SEMH 
houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De SEMH heeft hiertoe een Privacy 
Statement op haar website gepubliceerd. De regels zijn integraal van toepassing op de bestuurs-gedelegeerde, 
besluitvormers, het secretariaat en toetsers.  
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10. Recht op bezwaar  
Een bedrijf kan een bezwaar indien bij de bezwarencommissie indien:  

- het bedrijf het niet eens is met de toetsingsuitslag; 
- er tijdens de uitvoering en toepassing van dit reglement klachten of situaties ontstaan die in strijd 

zijn met dit reglement; 
- het bedrijf een sancties is opgelegd conform artikel 11 van het erkenningsreglement  

 


