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Toezicht in beweging
Goede en veilige zorg daar mag je op vertrouwen als inwoner van Nederland. De
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting[1] ziet hierop toe. In dit Jaarbeeld
nemen we u mee in ons toezicht in 2017. We begonnen het jaar als Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg. Per 1 oktober 2017 hebben we onze
organisaties samengevoegd in de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.
Ons toezicht richt zich op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
Van de productie van geneesmiddelen in India, tot de samenwerking tussen hulpverleners. Van kwaliteit van zorg bij de tandarts tot persoonsgerichte ouderenzorg.
Goede zorg of hulpverlening vraagt de inzet van heel veel zorg- en hulpverleners,
zorgbestuurders, fabrikanten, importeurs en leveranciers. Maar ook van koepelorganisaties en beroepsverenigingen.
Het toezicht bewoog ook in 2017 mee met wat er gebeurt in de samenleving. We zien
nieuwe vormen en manieren van zorg- en hulpverlening. Veel nieuwe, kleine
aanbieders naast steeds groter wordende instellingen. Dat leidt ertoe dat de inspectie
nieuwe vormen van toezicht ontwikkelt, vaak samen met andere inspecties.

Zorgaanbieders aan zet
Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun zorgverlening,
jeugdhulp en producten. Vanuit hun professie geven ze zelf aan wat goede kwaliteit
van zorg is en wat daarvoor nodig is. Dat leggen ze vast in kwaliteitskaders. Die
maken ze concreet met richtlijnen, normen en indicatoren, die het uitgangspunt zijn
voor ons toezicht. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat de eerste prioriteit van
iedere zorgaanbieder goede en veilige zorg of hulp voor de individuele patiënt of
cliënt moet zijn.
[1]

Na recente parlementaire besluitvorming zijn wij nu in afwachting van het doorvoeren van
onze nieuwe naam in de diverse wetten met betrekking tot gezondheidszorg en jeugdhulp.
Tot die tijd gelden formeel de ‘oude’ namen van beide inspecties en spreken we in de dagelijkse
praktijk van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, of IGJ i.o..

IGJ
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Extra aandacht voor netwerk van zorgverlening
Het vraagt inzet van alle betrokkenen om de risico’s in de zorg en de jeugdhulp te
beperken. In voortdurende dialoog met de zorgaanbieders zoekt de inspectie naar de
grootste risico’s voor kwaliteit en veiligheid. Daarop houden we gericht toezicht.
Dat heeft goede resultaten opgeleverd, zoals met infectiepreventie, bij vrijheidsbeperkende maatregelen, of in de operatiekamer. In 2017 hebben we extra aandacht
besteed aan de kwaliteit van het netwerk van zorgverlening. En ook aan goed bestuur,
medicatieveiligheid en het voorkomen van disfunctioneren van professionals.

Incidenten goed onderzoeken
Hoe goed iedereen zijn best ook doet, toch kan het mis gaan. Daarom is het
belangrijk dat zorgaanbieders incidenten goed onderzoeken. Wat is er precies
gebeurd? Waarom heeft het kunnen gebeuren? Hoe kan men herhaling voorkomen?
Ernstige incidenten (calamiteiten) die verband houden met de geleverde kwaliteit
van zorg, moeten zorgaanbieders melden bij de inspectie. Wij zien erop toe dat de
instelling zo’n calamiteit goed onderzoekt. Dat ze daar de patiënt of diens naasten
bij betrekt. En dat ze ervan leert. In 2017 hebben we een verdere ontwikkeling gezien
in de wijze waarop er in de verschillende sectoren samengewerkt wordt om patiëntveiligheid te vergroten.

Openheid om te kunnen verbeteren
Om te kunnen leren en de zorg verder te verbeteren is een open en veilig werkklimaat
nodig. In 2017 was dit vaak onderwerp van gesprek van de inspectie met zorgbestuurders en professionals. Wij vragen openheid van instellingen over hoe ze leren
van incidenten en uitkomsten van zorgverlening. Aandacht voor cultuur en leerklimaat zijn onderwerpen die tijdens inspectiebezoeken op de agenda staan. We zien
dat dit steeds meer de aandacht heeft van zorgbestuurders. Ook als inspectie bieden
we meer openheid, bijvoorbeeld over onze manier van werken. We maken onze
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bevindingen, kennis en maatregelen steeds meer openbaar. Dat versterkt het
vertrouwen van de burger in goede en veilige zorg.

Ingrijpen
De inspectie gaat uit van gezond vertrouwen in zorgaanbieders. Toch zijn er situaties
waarin we verscherpt toezicht of een verdergaande maatregel opleggen. Dat doen we
altijd in het belang van de burger die recht heeft op goede en veilige zorg. Meestal
zijn ook deze zorgaanbieders van goede wil, maar lukt het hen niet op eigen kracht
de noodzakelijke verbeteringen te realiseren. Dan kan een passende maatregel hen
helpen de juiste keuzes te maken.

Gezond Vertrouwen
De inspectie blijft in 2018 werken aan het vergroten van het vertrouwen van
burgers en zorgaanbieders in ons toezicht. Daardoor kunnen wij bijdragen aan hun
vertrouwen in de kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland. En
mag iedereen ook díe zorg en hulp verwachten zoals je die je eigen familie en naasten
gunt.

Ronnie van Diemen-Steenvoorde
Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Gelukkig is het in Nederland tamelijk uitzonderlijk, maar het komt ook voor dat een
zorgaanbieder het vertrouwen echt niet waard is. Denk aan misbruik van mensen
met een persoonsgebonden budget. Of aan zorgfraude, seksueel grensoverschrijdend
gedrag of illegale handel in geneesmiddelen. Ook in 2017 moest de inspectie in het
belang van de burger een aantal keer hard ingrijpen, vaak in samenwerking met
andere inspecties of het openbaar ministerie.

				

B Toezicht op de jeugdhulp
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Het goede gesprek
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2
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De inspectie praat zelf mee over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en jeugdhulp.
Bijvoorbeeld tijdens ons toezicht in instellingen en bedrijven. Of in overleg met
brancheorganisaties. We spreken ook met burgers over waar het voor hen echt over
gaat bij goede en veilige zorg. Over hun ervaringen en verwachtingen. Dat doen we
via onze website en social media, door te werken met burgerpanels en met de inzet
van ervaringsdeskundigen in ons toezicht. We spreken ook rechtstreeks met burgers
via ons Landelijk Meldpunt Zorg en met zorgverleners via ons Meldpunt IGJ i.o. Het
goede gesprek zetten we graag voort, met alle betrokkenen, opdat ieder vanuit de
eigen positie en verantwoordelijkheid kan bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg
en de jeugdhulp in Nederland.
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Huidige functienaam

Dit Jaarbeeld is qua opzet iets anders dan de voorgaande jaren. Dat heeft te maken
met de voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Op het moment van schrijven is er in operationele zin maar één
inspectie, maar een groot deel van het jaar waren het er twee. Er is getracht een vorm
te vinden voor dit Jaarbeeld waarin die tweedeling aan de ene kant en het samenzijn
aan de andere kant zichtbaar zijn.

In het Jaarbeeld staan hier en daar quotes van IGJ-medewerkers. Hierbij worden
de huidige functienamen gebruikt.
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Het Jaarbeeld begint met een deel dat geldt voor de beide voormalige inspecties
samen. Het middendeel bestaat op zijn beurt uit twee aparte delen. De ene (deel A)
verslaat het toezicht op de gezondheidszorg in Nederland. De informatie daarvoor
komt merendeels uit de IGJ-afdelingen die voorheen IGZ waren. Het andere deel
(deel B) gaat over het toezicht op de jeugdhulp. De informatie hierover is afkomstig
uit de afdelingen binnen het domein Jeugd. Deze waren voorheen IJZ en zijn aangevuld met inspecteurs jeugd van het voormalige IGZ. Deze constructie wordt ondersteund door het kleurengebruik. Het Jaarbeeld eindigt met deel C: Bedrijfsvoering.
Daar de gehele bedrijfsvoering in het jaar 2017 al volledig op de voorgenomen fusie
was gericht heeft dat hoofdstuk ook weer betrekking op de beide voormalige
inspecties samen.

Geen namen, maar inspectie
Alle projecten van IJZ en IGZ zijn overgegaan naar IGJ i.o. De inzet van IJZ en IGZ tot
1 oktober 2017 en IGJ i.o. vanaf 1 oktober 2017 kan in veel gevallen niet expliciet
worden uitgesplitst. In de tekst wordt daarom meestal gesproken van ‘de inspectie’.
Dit bevordert ook de leesbaarheid van de toch al afkortingrijke tekst. Alleen in
gevallen waar de tekstuele context erom vraagt, wordt IGJ i.o. gebruikt. Die afkorting
staat in dat geval dan voor IJZ, IGZ of IGJ i.o.
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Het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de inspectie draagt de naam ‘Gezond
vertrouwen.’ Daarmee bedoelt de inspectie in de eerste plaats dat de burger
vertrouwen moet kunnen stellen in goede en veilige gezondheidszorg. Het gaat ook
over het vertrouwen van de inspectie in zorgaanbieders én het vertrouwen van zorgaanbieders en burgers in de inspectie. Waar deze keten van vertrouwen is doorbroken, moet hij zo snel mogelijk worden hersteld. Daar werkt de inspectie voortdurend aan.

De inspectie streeft in alle gevallen naar openheid om iedereen goed te informeren
over onze bevindingen en om ons handelen te verantwoorden. Waar nodig probeert
de inspectie vragen over haar beleid zo goed mogelijk te beantwoorden. Zeker zo
belangrijk is dat ze steeds vaker zorgaanbieders, patiënten en cliënten, en hun
organisaties, beroepsverenigingen en belangenbehartigers actief betrekt bij de
ontwikkeling van het toezicht. In bijvoorbeeld dialoogsessies zijn daar sinds 2016
goede ervaringen mee opgedaan.

Veiligheid in het geding

Tussenbalans opmaken

Gelukkig zijn verreweg de meesten zorgaanbieders in ons land het vertrouwen meer
dan waard. De inspectie wil hen stimuleren in het bewaken en verder verbeteren van
de kwaliteit van zorg. Helaas zijn er ook zorgaanbieders en hulpverleners in wie de
inspectie dat vertrouwen niet, nog niet of niet voldoende kan schenken. Ook dan
moet de inspectie er zijn, om tekortkomingen te benoemen, op te roepen tot
verbetering en zo nodig in te grijpen. Dat laatste geldt in elk geval als de veiligheid
voor de patiënt of cliënt in het geding is.

Halverwege de uitvoering van dit meerjarenbeleidsplan kan de inspectie een
‘tussenbalans’ opmaken van de ontwikkelingen in haar beleid. Dat gebeurt aan de
hand van de ambitiethermometer (zie hieronder). Daarin is te zien dat vrijwel alle
acties die volgen uit het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 zijn gestart. Zoals uitgaan
van het lerend vermogen van zorgaanbieders in het toezicht. Of de focus op de rol
van het zorgbestuur bij het bevorderen van goede en veilige zorg en bij het
ontwikkelen van een open en veilig werkklimaat. Ook heeft de inspectie stappen
gezet om patiënten en cliënten nadrukkelijk te betrekken bij haar toezicht. De
samenwerking met collega-toezichthouders is verbeterd.
Vanaf 2017 heeft de inspectie een gecertificeerd kwaliteitsbeleid, want dat wat zij
van zorgaanbieders verlangt, geldt voor haarzelf natuurlijk ook. Net als zorginstellingen besteedt de inspectie veel aandacht aan haar communicatie. Zij wil open,
begrijpelijk, tijdig, volledig en bereikbaar zijn voor burgers en zorgaanbieders. En
we hebben een begin gemaakt met sectoroverstijgend toezien op sectoroverstijgende
zorg.

Rollen en werkwijze van de inspectie
Afhankelijk van de situatie speelt de inspectie dus verschillende rollen. Het kan
daardoor voor burgers en zorgaanbieders soms lastig zijn om te volgen waarom de
inspectie de ene keer kiest voor het ene handhavingsinstrument en de andere keer
voor een ander. Of waarom ze zorginstellingen meestal zelf vraagt een calamiteit te
onderzoeken en daarover te rapporteren, maar soms ook zelf het calamiteitenonderzoek doet, of zelfs overdoet.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017

IGJ
Jaarbeeld
2017

<

6/90

>

				

Ambitiethermometer:
De inspectie heeft in haar Meerjarenbeleidsplan 22 ambities voor de jaren 2016-2019 beschreven. Deze ambities worden jaarlijks geconcretiseerd in het
werkplan. Met de ambitiethermometer geeft de inspectie aan hoe ver zij staat met – en wat de verdere planning is van – de realisatie van de ambities.
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Gezond vertrouwen als basis van toezicht
1
Toezicht aansluiten op intrinsieke motivatie zorgaanbieder
2 Toezicht aansluiten op ontwikkelingsfase zorgaanbieder
3 Meer toezien op wijze van besturen zorgaanbieder
4 Lerend vermogen zorgaanbieder als uitgangspunt toezicht
5 Zelforganiserend vermogen stimuleren van zelfstandig opererende zorgaanbieder*
Agenderen en samenwerken
6 Signalerende rol naar minister en departement vergroten
7 Agenderen van trends bij samenleving, politiek en zorgveld
8 Patiënten en cliënten nadrukkelijk betrekken bij toezicht
9 Contacten met patiënt, cliënt en burger verbreden
10 Bijdragen aan keuzeinformatie voor patiënten, cliënten en burgers
11 Samenwerken met collega-toezichthouders verbeteren
12 Samenwerking met zorgverzekeraars organiseren
13 Realiseren van dialoog met veldpartijen vanuit eigen taken en verantwoordelijkheden
Anticiperen en acteren
14 Gebruik inzicht in risico’s verder vergroten
15 Snel en gepast acteren bij noodsituaties
16 Trends systematisch benutten om toezicht(instumentarium) te optimaliseren
Professionaliseren
17 Informatievoorziening op de toekomst voorbereid
18 Grip verstevigen op planning en realisatie
19 Vanaf 2017 ISO-gecertificeerd toezien
20 Effectiviteit van toezicht vergroten door communicatie
21 Effectiviteit van toezicht continu verbeteren
22 Sectoroverstijgend toezien op sectoroverstijgende zorg
In uitvoering
Gerealiseerd
*

Voor 2019 stond gepland ‘het stimuleren van zelforganiserend vermogen van zelfstandig opererende zorgaanbieders’. Inmiddels is dit door de dynamiek in de zorg geen bruikbaar aanknopingspunt
meer voor toezicht. Die dynamiek is vooral zichtbaar in steeds grotere en complexere netwerken. Daarom is gestart met een toezichtkader voor netwerkzorg. Dit zal de komende tijd worden
doorontwikkeld tot een breed inzetbaar toezichtinstrumentarium. De prioriteit in de ambitiethermometer is dan ook in dit licht herijkt (zie 5 en 22 in de figuur).
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Administratieve lastendruk
In het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 staat ook dat de inspectie aandacht heeft
voor de effectiviteit van samenwerking met andere toezichthouders die moet leiden
tot administratieve lastenvermindering. Voor de samenwerkende toezichthouders
zelf, maar vooral ook voor de zorgaanbieders. In 2017 zijn zorgprofessionals zelf
opgestaan. Teveel regels en in hun ogen onzinnige administratie leiden tot
verminderde aandacht voor patiënt en cliënt en tot vermindering van werkplezier.
Samen zetten zij zich in voor ‘(ont)regel de zorg’. De inspectie steunt hen in dit
streven. Het vastleggen en verantwoorden van zorginformatie is soms van grote
betekenis voor goede en veilige zorg, maar dient steeds in het licht gezien te worden
van toegevoegde waarde voor de patiënt en zorgverlener. Verantwoordelijkheid
nemen en verantwoording afleggen vraagt vertrouwen en vrijheid om op een andere
wijze goede en liefdevolle zorg te waarborgen.

2020 en verder
Hoogste tijd om te gaan nadenken over de verdere ontwikkeling van het toezicht op
de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en de jeugdhulp na 2019. Voorjaar
2019 wil de inspectie het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 gereed hebben. Vrijwel
zeker komen daarin ontwikkellijnen terug, zoals de ontwikkeling van het toezicht
op een veilig en open werkklimaat in instellingen, gericht op leren en verbeteren. En
ook de ontwikkeling van het toezicht op persoonsgerichte zorg. Meer dan ooit staat
de vraag centraal hoe de patiënt of cliënt zelf oordeelt over de kwaliteit van zorg en
jeugdhulp. Gelukkig wordt het langzamerhand meer gangbaar om de zorg in te
richten vanuit de wensen en verlangens van de patiënt of cliënt zelf.

partijen. Ieder moet zijn eigen rol opnieuw uitvinden in relatie tot die van de
netwerkpartners. En dat steeds bezien vanuit het gezichtspunt van de patiënt of
cliënt. Dat geldt evengoed voor het toezicht van de inspectie op deze zorgnetwerken.

Voorgenomen fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie
Jeugdzorg
Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet (2015) werkten de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg heel nauw samen. Ze kwamen voor hun
toezicht op de jeugdhulp vaak bij dezelfde instellingen. Dan is het klantvriendelijker
om dat vanuit één organisatie te doen. En ook efficiënter en effectiever. Dat vond ook
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waar veel instellingen
onder vallen. Eind 2016 hebben de beide inspecties besloten hoe te fuseren. In 2017 is
dit vormgegeven en sinds 1 oktober 2017 werkt de nieuwe organisatie onder de naam
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Dat laatste kan vervallen als alle
relevante wetgeving is aangepast.
Veel overleg ging hieraan vooraf. Over organisatiestructuur en functiebehoud, maar
ook over waarden en normen, visie en werkprocessen. Dat leverde fundamentele
discussies op. Het ging ook over hoe je rapporten schrijft, welke instrumenten je
wanneer inzet en hoe, om de zorg te verbeteren. Daarin leerden beide organisaties
van elkaar. Overgaan van een kleine naar een grote organisatie betekent verandering,
vraagt aanpassing, hier het meest voor de stafmedewerkers van IJZ. Maar de doelgroep verandert niet en dat maakt alles uit. Dat het geen bezuiniging hoefde op te
leveren, scheelt ook.
Joke de Vries, hoofdinspecteur Jeugd:
“De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord met de naamswijziging. In de praktijk kan die
naamsaanpassing nog wel even duren: het gaat om 22 wetten waarin de inspectie een rol
heeft. Die moeten allemaal opnieuw worden vastgesteld.”

Ook de ontwikkeling van toezicht op netwerkzorg is een leidend thema in de
volgende beleidsperiode. Zowel in de gezondheidszorg als in de jeugdhulp neemt het
denken vanuit zorgnetwerken snel toe. Dat betekent dat zorgaanbieders principieel
en ook heel praktisch willen kijken door de ogen van de patiënt of cliënt. Vanuit dat
gezichtspunt staan de afzonderlijke kolommen van soorten zorgaanbieders niet meer
voorop. Dit is een even waardevolle als ingrijpende ontwikkeling voor alle betrokken
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De inspectie kent twee toezichtmethoden: risicotoezicht en incidententoezicht.
Met risicotoezicht zet de inspectie haar toezichtcapaciteit gericht in op de grootste
risico’s die zij ziet in de zorg. Onder incidententoezicht valt het toezicht waarmee de
inspectie reageert op meldingen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten en
andere instanties.
Risicotoezicht op basis van goede data
Waar zitten de grootste risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg? Daar wil
de inspectie haar inzet op richten.
Datagedreven toezicht: IRIS uitgebouwd en verbeterd
De inspectie doet haar risicotoezicht ‘datagedreven’ vanuit IRIS[2]. In dit risicosignaleringssysteem komt alle bekende informatie over zorgaanbieders met signaalwaarde samen. Die informatie haalt de inspectie uit eigen toezichtdata (meldingen
en inspectiebevindingen), kwaliteitsindicatoren, bedrijfsinformatie en uit de
ervaringen van patiënten en cliënten. Daarmee ontstaat een volledig beeld van wat
rond die zorgaanbieders speelde. Zeker nu ook de gegevens uit de jaarverantwoording van de zorginstellingen zijn opgenomen. Net als al veel van de cliënt- en
patiëntervaringen die verzameld zijn op zorgkaartnederland.nl.
Met deze informatie kan de inspectie beter selecteren waar ze op inspectiebezoek
gaat. En de inspectie zelf kan toegespitst zijn op wat er bij de zorgaanbieder zoal
gebeurd is. Is hij wel ‘in control’? Dat komt de patiëntveiligheid ten goede.
De informatie over ziekenhuizen, particuliere klinieken, ouderenzorg, ggz, mondzorg en apotheken stond al in IRIS. In 2017 is geïnvesteerd in de uitbouw en
verbetering van het systeem. Zo zijn de ggz, gehandicaptenzorg, verpleging en
verzorging en jeugdzorg toegevoegd dan wel uitgebreid. In 2018 volgen de ervaringen
uit de nog ontbrekende sectoren.
[2]

Incidententoezicht ontwikkelt door
Om het incidententoezicht te verbeteren zijn in 2017 verschillende zaken aangepakt.
De ‘Richtlijn onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie’ is verschenen. Dit is een
hulpmiddel voor de zorgaanbieder bij het opvolgen van een geweldmelding.
Standaardbrieven naar de burger en de zorgaanbieder zijn doorgelicht en waar
mogelijk verbeterd. De tweede publicatie over ‘In openheid leren van meldingen’
is verschenen. Deze geeft een terugkoppeling over ontvangen calamiteiten in de
medisch-specialistische zorg, de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. De cijfers gaan
over 2016 en de eerste helft van 2017. Verder is de aangepaste aanpak bekeken van het
calamiteitenonderzoek in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook
is gestart met de pilot Netwerkcalamiteiten. Doel is meer zicht te krijgen op
meldingen over zorgnetwerken.
Als het gaat om zorgnetwerken verwacht de inspectie van zorgaanbieders dat zij oog
hebben voor hoe zij samenwerken met andere zorgaanbieders. Door goede samenwerking worden de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verkleind.
Als het toch is misgegaan, vindt de inspectie het van belang dat de betrokken
zorgaanbieders gezamenlijk onderzoek doen. Zodat zij er gezamenlijk van kunnen
leren. De inspectie wil daarvoor in 2018 de ‘Richtlijn calamiteitenrapportage’
aanvullen voor ketenzorg en netwerkzorg. Uiteindelijk doel is dat zorgnetwerken
zo sterk zijn dat zij zelfstandig kunnen leren en verbeteren.
Richtlijn
De ‘Richtlijn onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie’ geeft de zorgaanbieder
een handleiding voor de rapportage die hij moet opstellen bij het onderzoek naar
een geweldsincident. De inspectie wil dat deze gaat over de veiligheid en kwaliteit van
de zorg die er is geboden. Voorafgaand, tijdens én na de gemelde situatie. Daarnaast
moet de rapportage zich richten op de analyse van de feiten. En op verbeteren, om de
kans op herhaling te verkleinen.

IRIS: Inspectie Risico Informatie Systeem.
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Gewijzigde aanpak calamiteitenonderzoek
In 2015 heeft de inspectie het calamiteitenonderzoek in de ouderenzorg en
verstandelijk gehandicaptenzorg wat aangepast. De werkwijze is in 2017 geëvalueerd
door het Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM, voorheen Instituut
Beleid en Management Gezondheidszorg) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Belangrijkste conclusies: de externe onafhankelijke voorzitter die er vóór 2015 niet
was, blijft. Bij calamiteiten met een overlijden in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg heeft hij de leiding in het onderzoek. Verder schrijft de inspectie de
nabestaanden een brief over de te volgen werkwijze. Voorheen belde ze hen.
Inmiddels staat informatie voor zorgaanbieders op de IGJ.nl over hoe de inspectie
nabestaanden informeert.
Effectiviteit incidententoezicht
De inspectie ziet dat er steeds meer uren besteed worden aan het incidententoezicht.
Dat roept binnen de inspectie vragen op. Moet ze haar aandacht vooral richten op
de grote zorgaanbieders? Of juist focussen op de kleine aanbieders als daar eens een
melding over binnenkomt? Ook de vraag naar de effectiviteit van het incidententoezicht is nog nooit goed beantwoord. In 2017 is een onderzoek hiernaar voorbereid.
Dit gebeurde vanuit de leerstoel ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van
de Gezondheidszorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Ian Leistikow
bekleedt deze. Hij combineert dit met zijn werk als inspecteur (zie ook §C5).
Meldpunt
Het incidententoezicht begint bij het Meldpunt van de inspectie. Hier melden
zorgaanbieders en zorgverleners hun calamiteiten en incidenten. Dat zijn de door de
Wkkgz verplichte meldingen. Maar ook de zorgen die ze hebben over wat ze zien of
meemaken in de praktijk komen hier binnen. Dit waren er in 2017 in totaal 11.280.
Voor een overzicht van het totaal aantal binnengekomen en afgehandelde meldingen
per afdeling zie §A6.

[3]

Burgerperspectief: meer invulling gekregen
De inbreng van de burger neemt ook in 2017 een belangrijke plaats in bij het toezicht.
Dit is onder meer vormgegeven in het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Maar de
inspectie volgt ook social media en zorgkaartnederland.nl. Overleg met cliëntenraden tijdens bezoeken is inmiddels standaard. Patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers zijn regelmatig uitgenodigd voor congressen en dialoogsessies. En
omgekeerd staat de inspectie ook open voor deelname aan publieksevenementen en
congressen die anderen organiseren. Verder werkt ze mee aan publicaties in de
media. De standaardcorrespondentie is bekeken op begrijpelijk taalgebruik.
Moeilijke woorden worden in alle publicaties zoveel mogelijk vermeden. De website
is verbeterd, maar blijft punt van aandacht. Nieuw in 2017 is de inzet van burgerpanels. Daarnaast zijn, bij wijze van proef, ervaringsdeskundigen ingezet bij het
toezicht in de verpleeghuizen.
Landelijk Meldpunt Zorg
Bij het LMZ kunnen burgers terecht voor advies en begeleiding als zij klachten
hebben over de kwaliteit van zorg. Hun signalen worden in kaart gebracht en
verzameld voor risicogestuurd toezicht . Ernstige klachten worden doorgeleid naar
anderen binnen de inspectie. Dat kan zijn naar een triage[3]-inspecteur; elke sector
heeft er een. Deze inspecteur bepaalt dan of er toezichtonderzoek moet volgen. Als
de melding sectoroverstijgend of complex is, gaat hij naar het meldingenoverleg om
te bekijken wat er moet gebeuren. Het LMZ draait sinds 1 juli 2014. Wat vinden
burgers met een klacht, over de dienstverlening van het LMZ? Daarvoor heeft het
LMZ een klanttevredenheidsonderzoek voorbereid. De uitvoering ervan volgt in 2018.
Het LMZ publiceert elk jaar het Klachtbeeld. Daarin staat onder andere een overzicht
van alle klachten die zijn binnen gekomen. Het Klachtbeeld wordt gelijktijdig met dit
Jaarbeeld gepubliceerd.
Sipko Mülder, afdelingshoofd LMZ a.i.:
“Eind 2016 is het LMZ onderdeel geworden van de inspectie. In 2017 zijn processen en
werkwijzen op elkaar afgestemd. Het LMZ heeft er nu zijn draai gevonden.”

Triage: selecteren naar ernst.
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Burgerpanels
In 2017 zijn twee burgerpanels georganiseerd. Elk panel bestond uit twintig
deelnemers. Het NIVEL[4] selecteerde hen uit hun database Consumentenpanel.
Daarmee is het panel een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De eerste
bijeenkomst ging erover of je burgers kunt betrekken bij onderzoek van de
Academische Werkplaats Toezicht, een onderdeel van de inspectie. En zo ja, wanneer
en hoe dan. De tweede bijeenkomst ging over het incidententoezicht. De input kan
de inspectie gebruiken voor de verdere ontwikkeling hiervan en om de communicatie
hierover met de burgers te verbeteren.
De afdeling Communicatie raadpleegde internet-burgerpanels om zicht te krijgen
op de wensen voor de nieuwe website. Binnen het imago-onderzoek dat in 2017 is
uitgevoerd is ook gebruik gemaakt van burgerpanels. De ervaringen met de burgerpanels zijn zeer positief. Het instrument zal daarom ook in 2018 ingezet worden.
Data van internet
Zorgkaart Nederland is een website waarop burgers hun ervaringen met zorgorganisaties en zorgverleners kunnen delen. Dat kan in tekst, maar ook in een
rapportcijfer. Er zijn al meer dan 500.000 beoordelingen verschenen. De inspectie
verwerkt deze in de IRIS[5]-dashboards (zie ook
§C1). Deze ervaringen zijn vooral bedoeld als achtergrondinformatie. Inspecteurs
hebben zo zicht op wat zich afspeelt rond hun toezichtobjecten. De stem van de
patiënt levert daarmee een bijdrage aan het risicotoezicht.
Daarnaast volgt afdeling Communicatie enkele social media en zoekt als daar
aanleiding toe is contact met de mensen die posten.
Inzet ervaringsdeskundigen in toezicht
Hoe zijn ervaringsdeskundigen in te zetten bij het toezicht op de ouderenzorg?
In 2017 is daarvoor een proef gehouden. De ervaringsdeskundigen gingen met de
inspecteurs mee op bezoek. Ze keken vooral of de zorg cliëntgericht is en hoe
zorgverleners met cliënten omgaan. Het interviewen van cliënten was een belangrijk
[4]
[5]

onderdeel, maar de ervaringsdeskundigen spraken ook met medewerkers. Ook
binnen Toezicht Sociaal Domein is geëxperimenteerd met het inzetten van
ervaringsdeskundigen. Daar gingen mensen met een licht verstandelijke beperking
mee op inspectiebezoek.
Openheid
De inspectie werkt eraan om steeds meer informatie over haar toezicht openbaar
te maken. In 2017 verscheen een publicatie over ontvangen meldingen over
medicatiefouten van verpleeghuizen en thuiszorginstellingen in 2015 en de eerste
helft van 2016. Daarnaast is de publicatie ‘In openheid leren van meldingen 20162017’ gerealiseerd over alle meldingen in de medisch specialistische zorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg in 2016 en de eerste helft van 2017. Hierin is ook een paragraaf
opgenomen over het aantal bestuurlijke boetes dat de inspectie heeft opgelegd in
2016. Alle publicaties staan op de website van de inspectie.
De gewijzigde Gezondheidswet en Jeugdwet die in 2016 door het parlement zijn
aangenomen, zijn nog niet in werking getreden. Ze zijn gericht op meer openheid en
gaan over de openbaarmaking van toezicht- en uitvoeringsgegevens. Per algemene
maatregel van bestuur (amvb) wordt bepaald welke toezichtinformatie openbaar
wordt gemaakt. In 2017 heeft de inspectie input geleverd voor de eerste amvb, die
waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 in werking treedt. Als de wet ingaat, moet
de inspectie nog meer openbaar maken. In 2017 heeft ze hiervoor voorbereidingen
getroffen. Zo zijn formats ontwikkeld voor inspectierapporten zodat de informatie
eenduidig, toegankelijk en begrijpelijk is.
Toezichtsbevindingen en –kaders gepubliceerd
In 2017 heeft de inspectie toezichtbevindingen voor een groot publiek toegankelijk
gemaakt, onder meer door publicatie van factsheets en een video op de website, en
via twitter. Ook zijn in het verslagjaar nieuwe toetsingskaders op de website geplaatst,
waaronder een voor mensen die niet thuis wonen en een voor zorgnetwerken rond
cliënten in de thuissituatie.

NIVEL: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
IRIS: Inspectie Risico Informatie Systeem.
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Joke Dalderup, proceseigenaar incidententoezicht:
“We willen transparant en open zijn. En de burger helpen goede zorg te krijgen. Alle
standaardcorrespondentie met burgers en zorgaanbieders is daarom nagelopen. Schrijven
we wel duidelijke taal? Iedereen moet onze brieven kunnen begrijpen. We herhalen ook
vaker dat mensen mogen bellen met vragen.”

Specifiek toetsingsinstrumentarium
Met al deze informatie is een aanzet gemaakt voor een specifiek toetsingsinstrumentarium: het toetsingskader is ontwikkeld en nagedacht is over de
manier waarop de informatie opgehaald kan worden. Dit laatste is en wordt nog
in verschillende inspectiebezoeken uitgeprobeerd.
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Hoe ontstaan instrumenten om te kunnen toetsen?
Een voorbeeld…

Letten op risico’s
De inspectie lette bij het ontwikkelen van het instrument vooral op de ‘nieuwe’ risico’s die verplaatsing van zorg met zich mee kunnen brengen. Die ziet ze bijvoorbeeld in de calamiteitenmeldingen terug, als duidelijke afspraken ontbreken over
wie waarvoor verantwoordelijk is. En over hoe de terugverwijzing en de spoedzorg
is geregeld. Ook kunnen risico’s optreden bij uitwisseling van gegevens tussen de
verschillende elektronische patiëntendossiers.

Toezicht bij substitutie van zorg
De inspectie ziet steeds meer vormen van substitutie van zorg. Substitutie
betekent vervanging. In de zorg is er sprake van als die doelbewust verplaatst
wordt van de ene lijn naar de andere. Een voorbeeld is het verplaatsen van
diagnostiek van de tweede naar de eerste lijnszorg. Hoe moet het toezicht eruit
zien bij substitutie van zorg?
Hiervoor heeft de inspectie in 2017, na literatuuronderzoek, gesproken met
deskundigen vanuit de betrokken veldpartijen. Voor een indruk van de zorg is
daarna een bezoek gebracht aan verschillende instellingen. Bezocht zijn het
huisartsinstituut van het AMC Amsterdam en de huisartsengroep Brielle. Beide
zijn actief in substitutie van oncologische (na)zorg. Ook is een bezoek gebracht
aan de Oranjekliniek in Oosterhout. Hier voert een gespecialiseerde huisarts
kleine behandelingen uit die voorheen in het ziekenhuis door bijvoorbeeld een
chirurg werden gedaan. Verder zijn de Eerstelijnsverblijven in Houten en
Amsterdam bezocht. Daar behandelden huisartsen in het verpleeghuis patiënten
met een minder complexe zorgvraag.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017

IGJ
Jaarbeeld
2017

<

A1.2

Handhaving

De inspectie kan handhaving inzetten als uit het toezicht blijkt dat een zorgaanbieder
onvoldoende kwaliteit van zorg levert of dat er sprake is van gevaar voor patiëntveiligheid. De inspectie heeft hiervoor verschillende instrumenten tot haar
beschikking, zoals een bevel of een bestuurlijke boete. Afhankelijk van de situatie
kiest de inspectie het best passende instrument om haar doel te bereiken.
Handhaven naar verhouding
Ook in 2017 heeft de inspectie ‘naar verhouding’ gehandhaafd. Hoe groter het risico
voor patiënten of cliënten, hoe zwaarder de maatregel. Zo bewaakt de inspectie de
ondergrens van de kwaliteit van de zorg. En pakt zij acuut gevaar voor de patiëntveiligheid aan. Hierin neemt de inspectie ook het vertrouwen in (het leervermogen
van) de zorgverlener of fabrikant mee. Is dit leervermogen groot, dan kan ze ervoor
kiezen een lichtere maatregel op te leggen. Het aantal maatregelen is terug te vinden
in bijlage 2.
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de inspectie afgestemd met het Openbaar Ministerie en de politie over het
gelijktijdig uitvoeren van toezichtactiviteiten en het strafrechtelijk onderzoek.

Ron van Geffen, afdelingshoofd Bureau Opsporing en Boetes:
“Als de inspectie vertrouwen heeft in een zorgaanbieder, dan gunt zij hem tijd en ruimte
om te leren en te verbeteren. Maar als dat vertrouwen ontbreekt, dan moet de inspectie
passend ingrijpen. De inspecteurs hebben steeds beter in beeld waar dat omslagpunt naar
ingrijpen ligt. Potentiële risico’s zijn beter in kaart gebracht en samenwerking met andere
partijen levert keuzeondersteunende informatie op. Bij het handhaven vragen en krijgen
ze ook meer ondersteuning van bijvoorbeeld onze eigen juristen.”

Bestuurlijke boetes
In 2017 zijn er 65 voornemens tot het opleggen van een bestuurlijke boete verstuurd.
Er zijn 59 bestuurlijke boetes opgelegd. De bestuurlijke boetes zijn opgelegd vanwege
gebrek aan de juiste kwalificaties, aan titelmisbruik, het niet onverwijld melden van
calamiteiten en het onbevoegd uitvoeren van voorbehouden handelingen. Ook
gingen ze over het niet aan de regelgeving voldoen van producten met medische
technologie en geneesmiddelen. Er is voor een totaalbedrag van € 1.306.916 aan
boetes opgelegd.

Aandacht verschuift
Is er sprake van verwijtbare onkunde, onwil, nalatigheid of opzet? Dan legt de
inspectie bestuurlijke boetes op. Of voert zij strafrechtelijk onderzoek uit. De
inspectie heeft hiervoor opsporingsambtenaren en rechercheurs in huis. De
afgelopen jaren is het aantal rechercheurs dat zich bezig houdt met strafrechtelijk
onderzoek op advies van de commissie Steenhoven langzaamaan uitgebreid. Ook in
2017 is de capaciteit volgens planning weer toegenomen. De aandacht van de
rechercheurs is daarbij verschoven naar grotere misstanden zoals verwijtbaar
disfunctioneren, seksueel misbruik en bezit kinderporno.
Strafrechtelijke onderzoeken
In 2017 zijn 209 zaken gestart naar strafbare feiten. Ze gingen met name over
ouderenmishandeling, malafide zorgaanbieders en het niet goed zorgen voor
kwetsbare groepen of ouderen. Ook medicatieveiligheid, disfunctioneerders en de
handel in illegale geneesmiddelen hoorden daar bij, naast andere strafrechtelijke
feiten. Een kleiner deel hiervan zijn onderzoeken van de inspectie zelf. In een groot
deel gaat het over het verlenen van bijstand aan politie of andere samenwerkingspartners. In totaal zijn er over 2017 en voorgaande jaren nog 214 zaken in behandeling
of nog niet opgepakt. Daarvan betreft 56% meldingen van apothekers die een vals
recept aangeboden hebben gekregen.
Seksueel misbruik
In 2017 heeft bureau Opsporing en Boetes van de inspectie 259 meldingen over
vermeend seksueel misbruik in de zorg in behandeling genomen. Hiervan gaan er
115 over vermeend seksueel misbruik door een hulpverlener. In al deze gevallen heeft
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Verdubbeling maatregelen Jaarverantwoording
De inspectie heeft in 2017 intensiever dan ooit toezicht gehouden op de verplichting
voor zorginstellingen om jaarlijks een Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording aan te leveren. Vooruitlopend op de fusie zijn gedurende het hele
jaar daarbij ook jeugdhulpinstellingen meegenomen. Dat alles leidde tot een
verdubbeling van het aantal maatregelen ten opzichte van 2016. Zo zijn er in 2017
maar liefst 1.892 voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom
verstuurd. En 565 lasten onder dwangsom. Verder zijn er 267 invorderingsbeschikkingen verstuurd voor een totaalbedrag van ca. € 2.000.000. Ook zijn er
50 dwangbevelen opgelegd.
De Wet Toelating Zorgaanbieders gaat naar verwachting in 2019 de Wet toelating
zorginstellingen vervangen. Vanaf dan gaat de handhaving van het deponeren van
Jaarstukken over naar de NZa. In 2018 wordt die overdracht voorbereid.

A1.3

Toezichtbeleid

Inzagebevoegdheid
In 2017 is het beleidskader ‘Inzagebevoegdheid’ afgerond en gepubliceerd. Dat
betekent dat een inspecteur de bevoegdheid heeft om, zonder toestemming van een
patiënt of cliënt, diens patiënten-, cliënten- en/of zorgdossier in te zien. Zo kan hij
beter zien hoe zorg in specifieke gevallen is verleend. In het beleidskader staat wat
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het wettelijk kader is. Ook staat erin hoe de inspecteurs met de toegekende bevoegdheden moeten omgaan. Het kader is te vinden op Rijksoverheid.nl.
Toezichts- en handhaafbaarheidstoets
Wetten vormen de basis van het werk van de inspectie. Ze geven de mogelijkheid om
ergens wat van te kunnen zeggen en in te grijpen als dat nodig is. Met de toezichtsen handhaafbaarheidstoets gaat ze na wat de gevolgen zijn van nieuwe of gewijzigde
wetten op de uitvoering van toezicht en handhaving. In 2017 zijn meerdere toetsen
uitgevoerd, bijvoorbeeld op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
en op de Wet op het bevolkingsonderzoek. De resultaten van deze toets zijn door VWS
verwerkt in het wetsvoorstel. Zo zorgt de inspectie ervoor dat deze wetten ook zo
optimaal mogelijk zijn voor toezicht en handhaving.

A1.4

Samenwerking binnen Nederland

Samenwerking met NZa en ZIN geïntensiveerd
Zorginstituut Nederland (ZIN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de inspectie
werken op verschillende terreinen samen. Dat is bijvoorbeeld bij zorginformatie,
toezicht en kwaliteitstandaarden. In 2017 is de samenwerking geïntensiveerd. Ze doen
dit om hun maatschappelijke betekenis te vergroten. Maar ook om meer eenduidig
op te treden richting veldpartijen.
Op de korte termijn ligt de focus daarbij op de ontwikkeling en invoering van de
kwaliteitstandaarden. Hierbij is geïnvesteerd in het samen ontwikkelen van visies.
En in zo veel mogelijk gezamenlijk gedragen (re)acties richting VWS en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorggebruikers.
In 2018 zet de inspectie deze activiteiten voort. Dat gebeurt ook in het kader van de
nieuwe wetgeving over de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden en de verdere
invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Samen fraude in de zorg aanpakken

De inspectie werkt in haar toezicht en opsporing met veel verschillende partijen
samen. Dit zijn bijvoorbeeld andere toezichthouders en gemeenten. Samenwerking
leidt tot kennisuitwisseling, een groter bereik en vermindering van toezichtlast. Dit
hoofdstuk gaat in op een aantal van de samenwerkingsverbanden.
Met NVWA toezicht op cosmetische sector: incidentengericht verder
Is er aanleiding om intensiever aandacht te besteden aan cosmetische apparaten
en producten? De inspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
hebben in 2016 samen een onderzoek opgestart naar de cosmetische sector. Zij lieten
onderzoeken wie in de schoonheidssalons welke behandelingen uitvoeren en welke
producten ze gebruiken. Ook zijn er vijf verkennende inspecties uitgevoerd. Dit
leidde niet tot verontrustende beelden. Er werd geen verhoogd risico voor de
patiëntveiligheid geconstateerd. In 2017 zijn er nogmaals vijf controle-inspecties
uitgevoerd. De conclusie bleef onveranderd. Toezicht zal daarom incidentgestuurd
plaatsvinden.

Ron van Geffen, afdelingshoofd Bureau Opsporing en Boetes:
“In de zorg is veel geld te verdienen. Dat trekt ook partijen aan die er puur uit winstbejag
instappen, soms ten koste van de patiënt. Dergelijke partijen moeten wij streng aanpakken.
Dat zijn we verplicht aan alle zorgaanbieders die wél elke dag alles op alles zetten om de
beste zorg te leveren. In het belang van de inwoners van Nederland. Daar doen we het
immers voor.”
Fraude met zorggeld heeft een directe relatie met kwaliteit en veiligheid van de
zorg. De meest voorkomende fraude is misbruik van patiëntgebonden budget door
organisaties die zich als zorgverlener voordoen. Daarom ziet de inspectie ook toe
op fraude in de zorg. Dat doet zij in nauwe samenwerking met andere partijen. De
inspectie maakt deel uit van de Taskforce Integriteit Zorgsector. Hierin zitten ook de
NZa, FIOD inspectie SZW, het OM en de Belastingdienst. En het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
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Informatieknooppunt Zorgfraude
Vanuit de Taskforce is in 2016 het Informatieknooppunt Zorgfraude (IkZ) opgezet,
als opvolger van het Centrale Meldpunt Zorgfraude. De IkZ-partners wisselden in 2017
kennis en informatie uit en stemden interventies op elkaar af. Zo willen ze samen
financiële onrechtmatigheden voorkomen en aanpakken.
Stuur- en Weegploeg
Ook is er vanuit de Taskforce een Stuur- en Weegploeg actief, onder leiding van het
Openbaar Ministerie (SWP). Hieraan neemt ook de inspectie deel. De SWP onderzoekt
of er bij fraudecases strafrecht ingezet moet worden.
Inspectieteam Zorgfraude
In 2017 is binnen de inspectie een speciaal team ‘Zorgfraude’ opgericht. Dit team is
namens de inspectie aangesloten bij IkZ. Het team vertaalt signalen over zorgfraude
naar mogelijke tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg. Andersom werkt dat ook
zo. Als het team signalen opvangt over mogelijke fraude met zorggelden, dan geeft
ze dat door aan de andere IkZ-partners. Het team Zorgfraude is daarvoor in 2017
regelmatig met inspecteurs op inspectiebezoek geweest. Zo leren toezichtmedewerkers beter de signalen van fraude te herkennen.
Frauderen met zorggeld te gemakkelijk
Ook in 2017 laaide de maatschappelijke discussie op over het gemak waarmee
zorgaanbieders kunnen frauderen met zorggeld. Ook ging het in die discussie over
de ingewikkelde ondernemingsstructuur die frauduleuze zorgaanbieders aannemen.
Daardoor wordt het onduidelijk waar het geld blijft. De inspectie heeft zelf
onvoldoende expertise op het gebied van dit soort financieel toezicht. Daarom zoekt
ze met de NZa en de Belastingdienst naar wegen hier gezamenlijk tegen op te treden.
De Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZa) komt naar planning in 2019 in de plaats van
de Wet toelating zorginstellingen. Deze WTZa moet het zorgaanbieders lastiger
maken geld te onttrekken uit het zorgproces. In de nieuwe wet krijgt NZa een grotere
rol in de bestrijding van zorgfraude. Dat vraagt een intensievere samenwerking
tussen de inspectie en NZa op het gebied van toezicht op bedrijfsvoering.
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Steekproef
De inspectie heeft in 2017 een steekproef uitgevoerd onder instellingen met een WTZi
vergunning. Daaruit bleek dat 5 tot 10% die vergunning onterecht heeft. Bijvoorbeeld
omdat ze eenpitter zijn of op een onbekend adres staan ingeschreven. Ook als de
bestuurder in het buitenland zit, is de vergunning onterecht. De inspectie schoont in
2018 het bestand in overleg met CIBG en VWS op. Daarna kunnen alleen instellingen
met een rechtmatige vergunning geld declareren bij de zorgverzekeraars.
Samenwerking landelijke en gemeentelijke toezichthouders Jeugdzorg: geregeld
De Jeugdwet geeft de gemeenten de bestuurlijk en financiële verantwoordelijkheid
voor de jeugdhulp. Hoe moet dan de verbinding eruit zien van de gemeenten met het
landelijk toezicht door de rijksinspecties op de jeugdhulp? In 2017 hebben deze
inspecties met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD GHOR
Nederland uitgewerkt hoe ze willen samenwerken. Daarmee is er een belangrijke stap
gezet om tot afspraken te komen die nodig zijn voor een goede samenwerking
tussen gemeenten en toezichthouders om sluitend en dekkend toezicht te houden op
de kwaliteit van de Jeugdhulp.
Inspectieraad
De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de rijksinspecties. Binnen dit
kader wordt nauw samengewerkt ter versterking van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het toezicht. Hiertoe zijn verschillende inhoudelijke werkgroepen
ingericht. De inspectie participeert aan deze werkgroepen. De inspecteur-generaal
vertegenwoordigt de inspectie in dit samenwerkingsverband. Tot 1 oktober in 2017
vertegenwoordigde de hoofdinspecteur Jeugdzorg de inspectie Jeugdzorg in dit
gremium.
Nationaal Preventie Mechanisme: werkt naar behoren
Met het Nationaal Preventie Mechanisme (NMP) regelt Nederland het toezicht op een
menselijke behandeling bij vrijheidsbeperkende maatregelen[6]. De Inspectie Justitie
[6]
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Dit gebeurt vanwege OPCAT, het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing.
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en Veiligheid heeft de coördinerende rol. IGJ i.o. werkt met haar samen, bijvoorbeeld in die situaties waarin jeugdigen en volwassenen hun vrijheid kwijt zijn. Denk
aan accommodaties voor Jeugdhulp ‘Plus’, justitiële (jeugd)inrichtingen, forensisch
psychiatrische centra en detentiecentra. Maar het gaat ook over vrijheidsbeperkende
maatregelen binnen de reguliere jeugdhulp, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg. In 2016 kwam een rapport uit[7] over hoe Nederland
hiermee omgaat. Daarop is in 2017 onderzocht hoe het NPM zo effectief en toekomstbestendig mogelijk kan opereren. De conclusie was dat er geen grote wijzigingen
nodig zijn. Besloten is daarom om het systeem zo te laten: volgens de regering werkt
het NPM naar behoren.
Samenwerking in sociaal domein: veel gedaan
Het toezicht is in de Jeugdwet belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij werken al nauw samen. Maar er
speelt meer bij de zorg voor jeugd. Daarom werken de inspecties ook nauw samen
met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat gebeurt in het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein
(TSD). Ook in 2017 leverde IGJ i.o. een bijdrage aan deze samenwerking. Inspecteurs
zijn voor gezamenlijke projecten vrijgemaakt.
Net als in voorgaande jaren onderzocht TSD belangrijke thema’s waarmee de burger
met een zorgvraag of zorgbehoefte in aanraking komt. In 2017 ging het met name om
de continuïteit van zorg en ondersteuning en het voeren van regie erop. Dat is
bijvoorbeeld getoetst bij wijkteams die zorg en ondersteuning leveren aan gezinnen
met meervoudige problematiek. En dit is ook onderzocht voor de hulp die jongeren
krijgen als zij een gesloten jeugdzorg- of jeugdjustitiële inrichting verlaten. In 2018
start onder andere een onderzoek naar de inzet van hulp vanuit het lokale netwerk
nadat een melding vanuit Veilig Thuis is overgedragen. Ook is samengewerkt in het
onderzoeken van calamiteitenmeldingen.
[7]

Report on the visit made by the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment for the purpose of providing advisory assistance to the
national preventive mechanism of the Kingdom of the Netherlands, Subcomité ter preventie van
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (16 maart 2016).
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Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten gestart samen met CBG
Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is gestart. Dit meldpunt is bedoeld
voor handelsvergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen. Zij kunnen
hier onder andere (dreigende) tekorten aan en/of kwaliteitsproblemen met
medicijnen melden. Een tablet valt bijvoorbeeld in de blister uit elkaar. Dan voldoet
het niet aan de producteisen.
Medicijntekorten komen de afgelopen jaren steeds vaker voor. Met dit meldpunt
verwachten de inspectie en het CBG een beter inzicht te krijgen in de problematiek
ervan. Zo kunnen ze sneller in actie komen om bij te dragen aan het opvangen van
dreigende tekorten. In 2017 is 985 keer een melding gedaan bij het meldpunt. Hiervan
gingen er bijna 400 over problemen met de levering van medicijnen. Afgelopen jaar
is het in nagenoeg alle gevallen gelukt om voor de patiënt een adequaat alternatief te
vinden. In slechts een enkel geval was dit niet mogelijk.
Op 26 maart 2018 hebben de inspectie en het CBG een eerste rapportage over de
bevindingen van 2017 gepubliceerd .
Samenwerkingsprotocol
Enkele jaren geleden hebben de inspectie en het CBG een samenwerkingsprotocol
opgesteld. Dit is in 2017 verder uitgewerkt in de vorm van twee annexen. Ze gaan over
onderlinge samenwerking en wederzijdse vertegenwoordiging in externe overleggen. Doel is nog meer gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en netwerk en
de samenwerking nog beter in de organisaties te verankeren.
Ronald Jansen, afdelingshoofd farmaceutische bedrijven:
“De samenwerking met het CBG loopt uitstekend. Met de komst van European Medicines
Agency (EMA) naar Amsterdam (door de Brexit) zal die alleen nog maar intensiveren.”
Met ANVS over toezicht op straling: in onderzoek
Hoeveel straling krijgen patiënten? Gaat het goed met de ‘stralingshygiëne’? De
inspectie ziet hierop toe. Hiernaast is er in Nederland ook de Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Straling (ANVS). Deze toezichthouder richt zich op de kernenergieopwekkers en de bedrijven buiten de gezondheidszorg die met straling werken.
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Hoe efficiënte samenwerking mogelijk is, is onderwerp van onderzoek. Dit loopt
door in 2018.

de inspectie stakeholders gaat betrekken bij het opstellen van het Jaarwerkplan en
het volgende Meerjarenbeleidsplan.

Samenwerking met het OM: TPO’s van start
De inspectie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in 2015 een samenwerkingsprotocol ondertekend. Het protocol zorgt voor een goede afstemming tussen beide.
Het gaat dan over onderzoeken waarbij zowel de inspectie als het OM een rol
hebben. In 2017 heeft de afstemming met het OM structureel vorm gekregen in een
zogenoemd Tripartiete overleg (TPO). Bij zo’n TPO overleggen toezichtmedewerkers
en opsporingsambtenaren van de inspectie met het OM over gevoelige strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken. Binnen kaders wisselen ze informatie
met elkaar uit, waardoor de casus beter in beeld is. Daarnaast stemmen ze
maatregelen op elkaar af en taken worden efficiënt verdeeld. Het TPO voorkomt dat
de partijen elkaar voor de voeten lopen. Meestal schuiven ook juristen aan. Een
enkele keer worden ook woordvoerders uitgenodigd om de externe communicatie
onderling af te stemmen. Er is in 2017 vijftien maal een TPO georganiseerd. Het is
een arbeidsintensief traject. Dat vraagt om zorgvuldige afweging van de zaken die
het TPO in behandeling neemt.
De TPO’s hebben ook binnen de inspectie effect. Het heeft de discussie opgeroepen
wanneer de inspectie strafrecht en wanneer tuchtrecht zou moeten inzetten.
Inspecteurs en opsporingsambtenaren leren elkaars wereld en overwegingen beter
begrijpen. Dat levert beter afgewogen besluitvorming op.

In gesprek met de sector
In een reeks dialoogsessies is de inspectie in 2017 met stakeholders uit de
verschillende zorgsectoren in gesprek gegaan over onder andere de vraag wat er
nodig is om te komen tot meer openheid en transparantie. En bijvoorbeeld een
veilige meldcultuur. Daarnaast was er aandacht voor thema’s als suïcide binnen de
ggz.

Stakeholdermanagement
Het toezicht van de inspectie heeft invloed op de maatschappij. Omgekeerd
hebben stakeholders als de burgers, de politiek, zorgverleners en fabrikanten invloed
op het toezicht van de inspectie. Opvattingen over de inspectie, haar positie,
werkwijzen, bevindingen, besluiten en resultaten zijn mede afhankelijk van belangen
en gezichtspunten van andere partijen. Vanuit gezond vertrouwen streeft de inspectie
naar verbinding en samenwerking met haar stakeholders. In 2017 zijn er overzichten
gemaakt van de belangrijkste stakeholders, ingedeeld naar inhoud en relatie.
Stakeholdermanagement is nog in ontwikkeling. De uitkomsten van het imagoonderzoek dat in 2017 is gehouden, worden daarbij gebruikt. Duidelijk is al wel dat
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Raad van advies
In 2017 kwam de raad van advies[8] vier keer bijeen om gevraagd en ongevraagd te
adviseren over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de inspectie.
In de bijeenkomsten is onder andere gesproken over de actuele ontwikkelingen in
de ouderenzorg en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn
op het werk van de inspectie, zoals op het toezicht op de meldingen over (mogelijke)
calamiteiten.

A1.5

Internationale samenwerking

Ook in 2017 is de internationale samenwerking tussen IGJ i.o. en andere inspecties
op het terrein van (gezondheids)zorg en welzijn verder gegroeid. De inspecties staan
veelal voor gelijkluidende uitdagingen. Denk aan risicogestuurd toezicht, evaluatie
en innovatie van het toezicht en openbaarmaking van maatregelen en werkwijzen.
Er zijn verschillende internationale bijeenkomsten geweest. Hier zijn deze onderwerpen in zijn algemeenheid besproken. Met sommige inspecties is er nadere
verdieping over gezocht. Zo is er op het terrein van observationeel toezicht een
samenwerking gestart met de Schotse inspectie. En op het terrein van datagedreven
toezicht met de Engelse. Verder heeft IGJ i.o. in 2017 delegaties van inspecties
ontvangen uit verschillende landen waaronder Rusland, China en Singapore. De
secretariële ondersteuning van de internationale samenwerking van IGJ i.o. loopt
[8]
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vanaf 2018 niet langer via European Partnership for Supervisory Organisations. Deze
komt in eigen beheer. Hoe ziet die internationale samenwerking er meer in detail
uit? Hieronder een overzicht.

Accent
In 2017 heeft het accent gelegen op de thuiszorg, de farmaceutische zorg en de
tweedelijnszorg. Zo heeft de inspectie in 2017 een uitgebreid algemeen toezichtbezoek gebracht aan het San Francisco-ziekenhuis op Bonaire. Hiervan is op
10 oktober 2017 een openbaar rapport verschenen. De belangrijkste conclusies waren
dat er kwalitatief goede zorg wordt verleend. Maar dat er verbeteringen nodig waren
op het niveau van goed bestuur.
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Samenwerking inspectiediensten Colombia versterkt
De minister van VWS bezocht in 2015 haar collega in Colombia. Sindsdien is de
samenwerking tussen de inspecties voor de gezondheidszorg in Nederland en
Colombia versterkt. In 2017 is die samenwerking verder uitgewerkt. Hierbij is
bijzondere aandacht besteed aan onvolkomenheden in de zorg aan patiënten vanuit
Caribisch Nederland als zij in Colombia verblijven. Tijdens het bezoek van de
Colombiaanse inspectie aan Nederland zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd.
Ze betreffen naast het incidententoezicht ook afspraken over onderlinge consultatie
en kennis delen.

Incidenten en calamiteiten
Ook aan incidenten en calamiteiten is aandacht besteed. Steeds met als doel, naast
toetsing en handhaving: verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast was er
binnen het toezicht aandacht voor de manier waarop de zorgverleners zijn omgegaan
met de ernstige gevolgen van de orkaan Irma. Deze trof in september 2017 de bovenwindse eilanden.

Toezicht op Caribisch Nederland vooral gericht op volgen verbetermaatregelen
Op 10 oktober 2010 nam de toenmalige IGZ het toezicht over van de voormalige
Antilliaanse inspectie op de gezondheidszorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(BES-eilanden, Caribisch Nederland). Nu als IGJ i.o. handhaaft ze op basis van de
vigerende wet- en regelgeving. Voor de BES-eilanden is die soms afwijkend van de
wetgeving voor Europees Nederland. Daarbij houdt ze rekening met de eigen cultuur,
de schaalgrootte en de mogelijkheden in Caribisch Nederland. Uitgangspunt is dat er
op de BES een voor Nederland acceptabel niveau van zorg wordt geleverd. De
inspectie monitort dat deze doelstelling bereikt wordt. Ze ziet dat de zorg er zich goed
ontwikkelt.
Het toezicht bestond in 2017 uit drie bezoeken aan de BES eilanden. Per eiland
werden steeds bezoeken aan meerdere zorgverleners en instanties afgelegd.
Sommigen kregen meer dan eens bezoek. Het betrof algemeen toezicht,
incidenten- en calamiteitentoezicht en thematisch toezicht op organisatie(onderdelen) of beroepsgroepen. Door het jaar heen onderhoudt de inspectie contact over
lopende zaken via e-mail en telefoon.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017
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Bewaken
Verder ging het in 2017 vooral over het bewaken van de maatregelen die zijn opgelegd
op basis van eerder uitgevoerd inspectietoezicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om
instellingen en zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijnszorg, de farmaceutische
zorg en de verpleeghuiszorg. Maar ook over die in de mondzorg, ggz en de publieke
gezondheidszorg.
Samenwerking met Curaçao, Aruba en Sint Maarten
Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft de inspectie samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Zo is in 2017 bijgedragen aan bezoeken aan tandartspraktijken op Sint Maarten. Daarnaast heeft de inspectie advies gegeven bij het
opzetten van een eigen ‘inspectie gezondheidszorg’ op Aruba.
Inspectie en ZVK
Tussen de inspectie en de zorgverzekeraar van de BES-eilanden (ZVK) is een goede
samenwerking ontstaan op het gebied van kwaliteitbewaking. In 2017 hebben zij
deze samenwerking verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld over ICT-ondersteuning voor het
uitwisselen van medicatiegegevens tussen apotheken onderling en tussen apotheken
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en huisartsen en specialisten. Ook de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg in zowel
de eerste als de tweede lijn maakt er deel van uit. De inspectie heeft in 2017 het door
VWS geïnitieerde scholingsplan voor de eerste lijn op de voet gevolgd.

van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. En het toezicht moet daarna
ook uitgevoerd worden. Wanneer ga je met welke experts naar welk bedrijf en
waarover heb je het dan? Denk aan bedrijven als Philips, Siemens, Medtronic en
Stryker. Vanuit dit project moet een hecht internationaal samenwerkingsverband
ontstaan. Dit loopt door in 2018.
Ook werkt de inspectie intensief samen met EU-lidstaten en de Europese Commissie
in bestaande werkvormen en op het gebied van ad hoc casuïstiek. In 2017 is bijvoorbeeld Europees breed een casus aangepakt over Silimed borstimplantaten.
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Inspectietafel
De diverse inspecties die toezicht houden op Caribisch Nederland voeren geregeld
overleg binnen de Inspectietafel Caribisch Nederland. Hierbij stemmen ze onder
meer toezichtactiviteiten op elkaar af. Ook onderzoeken ze of ze op thema’s meer
gezamenlijk kunnen optreden.
IGJ i.o. aangewezen als National Authority for containment of Poliovirus
Om polio de wereld uit te helpen, heeft WHO[9] een plan gemaakt. Daarin staat onder
meer dat elk land een ‘National Authority for containment of Poliovirus’ (NAC) moet
hebben. In 2017 is besloten dat het NAC voor Nederland bij de inspectie zal komen. In
2018 wordt deze taak verder ingericht.
Joint Action on AMR van start
In 2017 is gestart met Joint Action on AMR (Anti Microbe Resistance and Heatlh Care
Associated Infections). Dit Europese project heeft een looptijd van drie jaar en staat
onder leiding van Frankrijk. Het project is opgedeeld in ‘workpackages’. Nummer vijf
is ‘One Health’. Nederland – VWS en RIVM samen met de inspectie – leidt dit workpackage. Specifiek voor het toezicht is nummer 5.3. Die gaat over de inrichting van
de samenwerking tussen de verschillende toezichthoudende instanties op het gebied
van infectieziekten.
Joint Action on Market Surveillance: samen toezichtstructuur ontwikkelen en
uitvoeren
De inspectie doet mee in een in 2017 opgezette, grote Europese Joint Action on
Market Surveillance. Nederland is projectleider. Doel is een toezichtstructuur te
ontwikkelen voor de inspectie van de grote internationale fabrikanten van hoog
risico medische hulpmiddelen. Ook is een toezichtstructuur nodig voor de inspectie
[9]

De inspectie onderzocht negen Nederlandse websites die illegaal reclame maakten
voor geneesmiddelen of deze te koop aanboden. Ze ging ook naar pakketverzamellocaties, samen met de Douane en het RIVM. De Douane controleerde daar ruim
10.000 post- en koerierszendingen en nam 315 pakketjes (met meer dan 32.000
illegale geneesmiddelen) in beslag. Het waren met name erectie-, afslank-, slaap- en
kalmeringsmiddelen. Vaak kwamen ze uit India, Thailand en China. Er zijn elf
mensen aangehouden en zeventien aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Wereldwijd
ging het om meer dan 715.000 verdachte pakketjes en ruim 25 miljoen potentieel
gevaarlijke medicijnen (waarde ca. 43 miljoen euro).

[10]

WHO: World Health Organization.
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2017

Bestrijding illegale handel geneesmiddelen in internationaal verband: Pangea-week
groot succes
De inspectie houdt toezicht op het hele handelskanaal van geneesmiddelen, van
productie tot afleveren aan de patiënt. In dat kader is ze betrokken bij de Pangea-week.
Jaarlijks organiseert Interpol deze. In 2017 was het voor de tiende keer. Dan staat de
opsporing van (de handel in) illegale geneesmiddelen centraal. De inspectie werkte
hieraan mee, samen met organisaties uit nog 122 landen, het RIVM[10] en de Douane.
Doel is wereldwijd zoveel mogelijk potentieel gevaarlijke geneesmiddelen van de
illegale markt te halen. En aandacht te vragen voor de gezondheidsrisico’s bij het
gebruik van illegaal verkregen geneesmiddelen. Ook de NOS besteedde er aandacht
aan.

<
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European Medicines Agency
IGJ i.o. houdt ook als lid van het Europese netwerk van inspectieautoriteiten toezicht
op het gebied van geneesmiddelen. Zowel binnen Nederland als internationaal. De
European Medicines Agency (EMA) coördineert het toezicht. In 2017 heeft IGJ i.o. zo’n
25 inspecties gedaan bij farmaceutische bedrijven en onderzoeksfaciliteiten. Die
stonden bijvoorbeeld in India en China. Ze deed dit samen met andere Europese
inspecties.
Om de illegale handel in geneesmiddelen terug te dringen, zit IGJ i.o. ook in de
Working Group of Enforcement Officers van de Europese Unie en het Permanent
Forum on International Pharmaceutical Crime. Hier worden richtlijnen ontwikkeld
en ‘best practices’ uitgewisseld. Ook werken de aangesloten partijen concreet samen
in internationale opsporingsonderzoeken. De inspectie zette deze samenwerking in
2017 voort.

– via het CIBG[12] – een waarschuwing als een EU-lidstaat een beroepsbeperkende
maatregel heeft gemeld. Het gaat dan om buitenlandse beroepsbeoefenaren, maar
ook om Nederlandse die in het buitenland werken. Kanttekening hierbij: nog niet
alle landen melden. Of altijd de juiste zaken gemeld worden, is ook niet duidelijk.
In 2017 kwamen er bij de inspectie 1.411 waarschuwingen binnen. Die gaan over alle
zorgverleners die een beroepsbeperking hebben gekregen. Ze zijn allemaal bekeken
op relevantie voor de Nederlandse situatie. Leveren ze hier daadwerkelijk zorg? Of is
er aanleiding om te veronderstellen dat zij hier aan het werk gaan? Ging het om BIGgeregistreerde beroepsbeoefenaren, dan zijn ze in behandeling genomen. Dat waren
er 26. Doel is het risico te bepalen voor de patiëntveiligheid in Nederland.
Nederland meldt ook zelf aan het IMI. Het gaat dan om BIG-geregistreerde zorgverleners aan wie een beroepsbeperkende maatregel is opgelegd. In 2017 gebeurde
dat drie keer.
Swannet Boer, beleidsjurist:
“In 2018 wordt de werkwijze geëvalueerd. Het gaat om heel veel meldingen. Als die niets
opleveren in de zin van geconstateerde risico’s of handhaving wordt het zaak om de
effectiviteit van de werkwijze met elkaar te bespreken.”

Samenwerking met China loopt goed
Het Memorandum of Understanding (2016) vormt de basis voor de samenwerking
met de Chinese inspectie (CFDA). Het gaat om het over en weer informeren en het
samenwerken in het toezicht. Afgesproken was te kijken of deze overeenkomst
nadere uitwerking vraagt. Dat is in 2017 vertaald naar het onderzoeken van de
behoefte van de CFDA. Daarnaast heeft IGJ i.o. de CFDA geïnformeerd over haar
inspectiebezoeken in China. In 2018 zullen beide partijen weer contact hebben
over mogelijke verdere uitwerking.
Marije Vleer, domeinsecretaris ‘Geneesmiddelen en medische technologie’:
“China is een grote speler op het gebied van medicijnen en grondstoffen. Onze inspectiebezoeken melden we aan bij de CFDA. Dit loopt goed.”
Europees waarschuwingsmechanisme disfunctionerende zorgverleners:
veel meldingen onderzocht
Sinds 2016 geldt het Europees waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende
zorgverleners. Het doel is te voorkomen dat een disfunctionerende zorgverlener in
een ander land verder gaat. De inspectie ontvangt door dit mechanisme van het IMI[11]

IGJ
Jaarbeeld
2017
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[11]
[12]
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A2 Externe ontwikkelingen
A2.1

punten in wet en uitvoeringsbesluit. En bespreekt die met de beleidsdirectie van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwe wetgeving
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Algemene verordening gegevensbescherming
Naast de gewijzigde Gezondheidswet en Jeugdwet waarmee de inspectie in 2018 te
maken krijgt, is er de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze
verordening geldt vanaf 25 mei 2018. Hiermee worden strengere eisen gesteld aan
organisaties die persoonsgegevens verwerken. De inspectie heeft voorbereidingen
getroffen om hieraan te kunnen voldoen. Zo start begin 2018 de scholing van
medewerkers over de gevolgen van de AVG.
Kaderwet gegevensuitwisseling
Fraudebestrijding vraagt om een brede en integrale benadering, waarbij de rijksoverheid samenwerkt met gemeenten en private partijen. Op dit moment wordt
onderzocht of een kaderwet over gegevensuitwisseling deze samenwerking kan
ondersteunen. Maar er is een aantal knelpunten en belemmeringen die te maken
hebben met het feit dat veel wet- en regelgeving per sector is geregeld. In 2017 nam
de inspectie deel aan een klankbordgroep die deze knelpunten verder inventariseert
en een wetsvoorstel wil voorbereiden.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van
kracht. Die regelt onder andere welke incidenten zorgaanbieders moeten melden bij
de inspectie. Het gaat om calamiteiten, geweld en ontslag wegens ernstig tekortschieten. Er zijn ook in 2017 nog maar weinig meldingen van en over nieuwe zorgaanbieders binnengekomen. Denk aan alternatieve en cosmetische zorgaanbieders
en solistisch werkende zorgverleners zonder BIG-registratie. Hieruit concludeert de
inspectie dat de reikwijdte van de Wkkgz waarschijnlijk nog weinig bekend is bij
zorgaanbieders en burgers. Bij de meldingen ziet de inspectie wel een stijgende lijn
in het aantal ontvangen meldingen over ontslag wegens ernstig tekortschieten. Dit
was in 2017 204, een stijging van 75% ten opzichte van 2016 (128). In de aanloop naar
de officiële evaluatie van de Wkkgz inventariseert de inspectie signalen en knel-
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Wet BIG
De inspectie heeft voorbereidingen getroffen voor de extra taken die de gewijzigde
Wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg) met zich zal meebrengen. Ook heeft
ze een Toezicht- en Handhaafbaarheidstoets uitgevoerd om te zien of toezicht en
handhaving goed belegd zijn in de wet. Uit de toets bleek dat dit het geval is.
Twee nieuwe Europese verordeningen
Twee nieuwe Europese verordeningen zijn sinds mei 2017 van kracht. Beide
kennen een overgangsperiode: in 2020 is de Medical Devices Regulation van
toepassing en in 2022 volgt de In Vitro Diagnostica Regulation. Ze gaan over regelgeving voor medische hulpmiddelen. En over de (zelf )testen die iets van het lichaam
buiten het lichaam testen. Denk aan testen op bijvoorbeeld zwangerschap of hiv. De
inspectie werkte in 2017 nauw samen met de andere Euopese lidstaten om deze
verordeningen te kunnen invoeren. Zie ook §A4.4.1.

A2.2

Overige ontwikkelingen die relevant zijn voor toezicht

Versterking illegaal aanbod en handel in medische producten vraagt ander toezicht
Binnen de inspectie is een interne stuurgroep opgericht rond illegaal aanbod en
handel in medische producten. De illegale handel in geneesmiddelen lijkt in
toenemende mate lucratief te worden. In het bijzonder via het internetcircuit.
Daarnaast ziet de inspectie ook het gevaar toenemen van vervalste geneesmiddelen
in het reguliere handelskanaal. En het weglekken van geneesmiddelen uit het legale
naar het illegale circuit. De patiënt loopt risico als hij zonder recept bijvoorbeeld
Ritalin kan bestellen. Maar het haalt ook het systeem van registratie en toezicht
onderuit. Lastige materie waarvoor geldt dat de inspectie het niet alleen kan
aanpakken. Immers: bij het toezicht op producten is de focus van de inspectie de
legale keten. Terugdringen van illegaliteit vraag samenwerking met vele andere
organisaties, zoals politie, justitie en FIOD.
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Er zijn aanwijzingen dat er vervalste medicijnen in het legale circuit komen, al is het
in Nederland nog op beperkte schaal: het aantal meldingen is laag. Zorgen baart het
dat het heel gemakkelijk is om een online handel in geneesmiddelen op te zetten.
Websites zien er steeds gelikter uit. Het is tot nu toe lastig te achterhalen wie erachter
zitten. Ons toezicht is in de kern gebaseerd op gezond vertrouwen. En verreweg de
meeste zorgverleners willen en kunnen leren van fouten. Maar bij fraude en dit soort
nieuwe verwevenheid van boven- en onderwereld past geen vertrouwen. Dit vraagt
nauwer samenwerken met andere handhavende diensten om signalen over risico’s
tijdig te kunnen oppikken. Het vraagt ook om een andere blik van de inspecteurs.

Opmerkelijk, want veel van hun cliënten zijn óf slachtoffer én/of dader van geweld.
Ook opmerkelijk is dat vrijwel alleen ziekenhuizen de ‘kindcheck[13]’ op de goede
manier gebruiken. De resultaten zijn breed verspreid via een factsheet.
Frank van Leerdam, coördinerend inspecteur:
“Het is overduidelijk dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. Steun krijgen we van de
minister die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling als speerpunt heeft
benoemd: in 2018 moeten beroepsgroepen een eigen afwegingskader maken voor stap 5
uit het basismodel: ‘Beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Meldpunt Veilig
Thuis’. Dat stemt positief.”

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: nog steeds onvoldoende bekend
Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog veel te vaak voor. Snel ontdekken en
goed verwijzen beperkt de gevolgen. Voor de betrokkene(n) én voor de maatschappij.
Om zorgverleners daarbij te helpen, is een basismodel Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling opgesteld. In 2013 bleek dat de meldcode onvoldoende was
ingevoerd. Eind 2016 en 2017 onderzocht de inspectie opnieuw of en hoe de meldcode
wordt gebruikt. In sommige sectoren gaat het goed; andere blijven ernstig achter.
Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld. Eerst stelde de inspectie vragenlijsten op
per sector. Vervolgens liet ze een extern onderzoeksbureau bellen met 6.350
instellingen of zorgverleners. De resultaten gaan over 2.319 van hen. In de tweede
fase is nagegaan of vragen over de meldcode zijn opgenomen in de instrumenten
die de inspectie gebruikt. Een inspecteur zou bij elk inspectiebezoek deze vragen
beschikbaar moeten hebben. Informatie hierover is – en wordt ook in 2018 – op
verzoek op afdelingsniveau gegeven. Ondanks alle aandacht dalen de cijfers niet.
In fase drie bekijkt de inspectie wat beter kan. Regelmatig bij- en nascholen
bijvoorbeeld, maar ook over de problematiek blijven praten.
Resultaten
Ziekenhuizen, instellingen in de gehandicaptenzorg en in de ggz hebben een flinke
inhaalslag gemaakt. Ze scoren (ruim) boven de 85%. In de mondzorg gebruikt 65%
de code; bij de huisartsenpraktijken is dat 73%. Terwijl het echt 100% moet zijn. Zeer
slecht scoorden vrijgevestigde ggz-professionals: maar de helft gebruikt de code.
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Grote aanwas nieuwe zorgaanbieders vraagt om efficiënt toezicht
Jaarlijks schrijven zich duizenden nieuwe zorgaanbieders in bij de Kamer van
Koophandel. De inspectie houdt scherp toezicht op deze nieuwe aanwas. Sinds 2017
gebeurt dit door een speciale eenheid: de Expertgroep nieuwe en onbekende zorgaanbieders (ENOZ). Deze expertgroep brengt de nieuwe zorgaanbieders zo goed
mogelijk in kaart. Daarbij bezoekt ze de instellingen in de ouderenzorg, thuiszorg,
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De expertgroep zet haar speciale
aanpak ook in bij zorginstellingen die al wel langer bestaan, maar die nog niet,
onvolledig, of al lang niet meer, in het vizier van de inspectie waren.
Nadat een nieuwe zorginstelling zich heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel,
ontvangt hij van de inspectie een oproep gegevens achter te laten op
www.nieuwezorgaanbieders.nl. Dat kan nog op vrijwillige basis. Maar volgens de
planning treedt in 2019 de Wet toelating zorgaanbieders (WTAa) in werking. Vanaf
dan is melding verplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De website is een samenwerking tussen VWS,
de inspectie en CIBG[14].
[13]
[14]
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Kindcheck: Instellingen die met volwassenen werken, is gevraagd of ze de ‘kindcheck’ gebruiken:
heeft de patiënt de zorg voor een minderjarige en kan deze veilig bij hem of haar opgroeien.
CIBG: De letters CIBG stonden oorspronkelijk voor Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg, maar die betekenis is niet meer ladingdekkend. Daarom wordt alleen de afkorting
nog als naam gevoerd.
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Vijftien randvoorwaarden
Binnen vier weken tot zes maanden toetst ENOZ tijdens een inspectiebezoek vijftien
randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Als de zorgaanbieder niet aan alle
voorwaarden voldoet, krijgt hij zes weken de tijd verbetermaatregelen op papier aan
te tonen. Soms vinden inspecteurs van ENOZ het noodzakelijk de maatregel ook in de
praktijk te bekijken. Als de zorgaanbieder de verbetermaatregelen niet kan aantonen,
draagt ENOZ de casus over aan de meest toepasselijke afdeling binnen de inspectie
voor verder toezicht.
Tweederde voldoet
In 2017 handelde ENOZ 146 trajecten af. De onderzoeken vonden plaats tussen het
derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017. Vijf instellingen bleken bij
onderzoek niet onder het toezicht van de inspectie te vallen. Eén aanbieder is
voortijdig gestopt. Van de overige 140 voldeden er zes tijdens het eerste bezoek aan
de vijftien randvoorwaarden. De overige 134 hebben verbetermaatregelen opgesteld.
Uiteindelijk voldeed 64% van de 140 instellingen aan de randvoorwaarden binnen de
gestelde termijnen. De overige instellingen zijn overgedragen voor vervolgonderzoek. Daarvan was iets meer dan de helft ouderenzorg/thuiszorg en ruim 40%
gehandicaptenzorg.

de patiëntveiligheid. Is het zorgveld zich voldoende bewust van de risico’s? Zijn
zorgaanbieders in staat om e-Health op een verantwoorde manier in te voeren, te
gebruiken en te beheren, zodat er goede zorg wordt geleverd?
Onderzoek
In 2017 heeft de inspectie in tien organisaties gekeken naar hoe e-Health wordt
beleefd en toegepast. Hierbij zaten ziekenhuizen, ggz-instellingen en instellingen
voor gehandicaptenzorg. Doel was een beter beeld te krijgen van wat organisaties
met e-Health doen. Die informatie wil de inspectie ook gebruiken om een goed
toetsingskader mee op te zetten. In 2018 volgt hier een factsheet over. Daarmee wil
inspectie het veld informeren, zodat het weet waarmee ze bezig is. Het factsheet geeft
ook aan wat de bevindingen zijn van de eerste tien bezoeken. In de eerste helft van
2018 volgen nog enkele testbezoeken. In de tweede helft zijn het ‘echte’ inspecties en
wordt waar nodig gehandhaafd.

Jan Willem de Jonge, coördinerend inspecteur binnen ENOZ:
“Het is geen onwil. Veel nieuwe aanbieders weten bij de start gewoonweg niet wat de
kwaliteitseisen zijn. Hun aandacht gaat in het begin vooral uit naar zaken als huisvesting
en verzekering, niet naar kwaliteit van zorg. De meesten vinden het daarom fijn dat we
langskomen en hen vertellen wat die kwaliteitseisen zijn. Goede voorlichting en
begeleiding is echt nodig. VWS gaat daar in de nabije toekomst aandacht aan besteden.
Uiteraard denken wij vanuit ENOZ daarbij mee.”
e-Health
e-Health staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën,
en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. e-Health ontwikkelt zich steeds verder en biedt veel
kansen en mogelijkheden voor de zorg. Het introduceert ook nieuwe risico’s voor
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A3 De belangrijkste toezichtthema’s
Toezicht in de zorg thuis
In 2016 is een nieuw toetsingskader voor het toezicht in de zorg thuis ontwikkeld.
Met dit kader toetst de inspectie de thuiszorgorganisaties. Daarbij kijkt ze vooral
naar de rol van de wijkverpleegkundige, want die vervult een spilfunctie in de
veranderende zorgsector. In 2017 zijn er 28 inspectiebezoeken mee afgelegd (zie ook
§A5.1.3). Een algehele evaluatie volgt in 2018. De rapporten van de geïnspecteerde
thuiszorgorganisaties zijn gepubliceerd.

In 2017 heeft de inspectie vier thema’s geselecteerd waar extra aandacht aan besteed
is. Thema’s die vanuit het maatschappelijk belang extra toezicht vereisten. Het gaat
om: netwerkzorg in een veranderende zorgsector, goed bestuur, medicatieveiligheid
en disfunctionerende beroepsbeoefenaren.
Dit hoofdstuk beschrijft ook een vijfde toezichtthema dat over alle sectoren speelt:
Preventie.

A3.1

Netwerkzorg in een veranderende zorgsector

In de zorg thuis is het afgelopen jaar veel veranderd. Verzorgingshuizen zijn gesloten.
Het aantal bedden in de gz en de ggz daalde. Behandelingen die voorheen in een
ziekenhuis plaatsvonden, gebeuren steeds vaker thuis. En er zijn nieuwe zorgstructuren ontstaan, zoals het eerstelijnsverblijf. De rol van mantelzorg en informele zorg
wordt steeds belangrijker. En de rol van gemeenten is groter geworden. Zij bieden zo
nodig hulp en ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
functioneren en meedoen in de samenleving.
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Wie doet dan wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dat is niet altijd duidelijk.
Dit kan risico’s opleveren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg thuis. Of ervoor
zorgen dat mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook de toenemende
duur en complexiteit van de zorg thuis kan leiden tot nieuwe risico’s. Al deze
ontwikkelingen vragen om zorg die over de grenzen van individuele zorgaanbieders,
vakgebieden en sectoren heen gaat: netwerkzorg. De cliënt is daarbij het vertrekpunt.
De nadruk bij de inspectie ligt op het signaleren en agenderen van de risico’s. En
het stimuleren van de relevante netwerkpartners en verantwoordelijken om deze te
verkleinen en de zorg te verbeteren. Want geen enkele hulpverlener kan nog de
benodigde zorg alleen bieden. Alleen gezamenlijke inspanningen leiden tot optimaal
zorgresultaat.

Toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten
Netwerkzorg is bij uitstek van belang voor thuiswonende cliënten met meervoudige
zorgbehoeften. Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of mensen met ernstige
psychische aandoeningen. Maar ook zieke kinderen die thuis specialistische zorg
krijgen. Voor deze doelgroepen is het van groot belang dat de betrokken zorg- en
hulpverleners elkaar kennen en van elkaar weten wat ze doen. Ze moeten waar nodig
elkaar informeren of met elkaar overleggen. En afstemmen met de mantelzorg of
andere informele zorg. Als de zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk rond een
cliënt niet goed samenwerken, dan kan dat leiden tot onveilige situaties voor de
cliënt of overbelasting van de mantelzorg.
Toetsingskader toezicht zorgnetwerken
Daarom heeft de inspectie een nieuw toetsingskader gemaakt voor het toezicht op
zorgnetwerken. In 2017 was dat klaar. Werkwijze en instrument zijn uitgeprobeerd in
een pilot in Houten. Op basis van de ervaringen in deze pilot is het toetsingskader aangepast. Inmiddels zijn twee vervolgonderzoeken gestart, één naar de
specialistische verpleging en zorg thuis voor kinderen en één naar de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen in Tiel en in Harlingen. De teams die deze
onderzoeken uitvoeren, bestaan uit inspecteurs van verschillende afdelingen. Denk
aan medisch specialistische zorg, eerstelijnszorg, medische technologie en netwerkzorg.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017
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Toezicht op netwerkzorg thuis na eerstelijnsverblijf:
Duursaam Houten

hadden soms een klein, soms een groot netwerk, waren hoog en ook lager
opgeleid, kwamen vanuit verschillende huisartsenpraktijken.

De pilot in Houten ging over zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. De
inspectie had twee doelen met de pilot. Ze wilde antwoord op de vraag: levert het
toetsingskader en de werkwijze de informatie op die ze nodig heeft voor een
oordeel over de zorg? En ze wilde bijdragen aan de ontwikkeling van de
zorgnetwerken in Houten. Daar loopt het project DuurSaam Houten. Hierin
dachten zowel zorg- als welzijnsorganisaties en ook de gemeente Houten na over
hoe de zorg en ondersteuning aan kwetsbare thuiswonende ouderen is te
verbeteren.

Resultaten
Duidelijk werd dat netwerkzorg thuis alleen goed gaat als alle partijen goed met
elkaar samenwerken rond cliënt en mantelzorger. En dat dat veel vraagt van de
zorgaanbieders. Uitgangspunt moet de cliënt zijn. Voor hem is een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapie
en de apotheek essentieel. Maar ook de afstemming tussen zorg en Wmo-ondersteuning, zoals met de hulp in de huishouding of de dagbesteding is belangrijk.
De inspectie heeft met haar inspectierapport een bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de zorgnetwerken in Houten. De stuurgroep DuurSaam Houten
is al met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Die gingen onder andere over de
coördinatie: wie doet dan wat wanneer? En over de overdracht vanuit het eerstelijnsverblijf naar huis.

Toezicht in beweging
Leeswijzer
De inspectie in 2017
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Onderzoeksopzet
Gekeken is vanuit de cliënt. De inspectie is bij twaalf ouderen thuis geweest die
recent opgenomen waren geweest in het eerstelijnsverblijf in Houten. De
inspectie heeft met hen, hun mantelzorgers en de belangrijkste zorg- en hulpverleners gesproken. In zo’n 60 interviews kwam aan de orde hoe de overdracht
vanuit het eerstelijnsverblijf naar huis was verlopen. En hoe de zorg en ondersteuning thuis georganiseerd waren. Bij de gesprekken met Wmo-ondersteuners
was ook de Wmo-toezichthouder van de gemeente betrokken. Uit deze
interviews haalde de inspectie veel informatie. De resultaten zijn besproken in een
bijeenkomst met de geïnterviewde zorg- en hulpverleners. Dat bleek heel herkenbaar voor hen. De inspectie kreeg zo de grote lijn duidelijk. Ook duidelijk was dat
bij een beperkt aantal casussen al veel mensen betrokken zijn.

Vervolg
Afgesproken is dat de inspectie in 2018 teruggaat voor een toets op die punten waar
verbetering nodig was. Dan kijkt ze ook of nieuwe cliënten nog tegen dezelfde
problemen aanlopen. Het toetsingskader is geëvalueerd. De aangepaste versie wordt
gebruikt in vervolgonderzoeken in Tiel en Harlingen. Die lopen door tot in 2018. Daar
is gekozen voor het volgen van ouderen die in het ziekenhuis hebben gelegen of
op de spoedeisende hulp zijn geweest. Hoe verloopt daarna de zorg thuis? In 2018
volgen de rapporten. En de evaluatie van het toetsingskader en de werkwijze.

Selectie
Voor de selectie van de cliënten is een aantal criteria opgesteld: ze moesten in
Houten wonen, recent opgenomen zijn geweest in het eerstelijnsverblijf daar. En
van daaruit met zorg en ondersteuning naar huis zijn gegaan. Huisartsen hebben
hierop de twaalf cliënten geselecteerd. En al was het een kleine groep kwetsbare
ouderen, het bleek een aardige dwarsdoorsnede van de samenleving te zijn. Ze
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Heleen Buijze, teamcoördinator netwerkzorg:
“De zorgaanbieders in Houten hebben onze bijdrage als heel positief ervaren. We hebben 		
hen een spiegel voorgehouden en helpen focussen op wat belangrijk is in de samenwerking.
Ook is gewezen op de noodzaak van afstemming met de ondersteuning vanuit de
gemeente. Een integrale blik, dat is nodig. En dat geldt ook voor ons als inspecteur.”
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Toezicht op specialistische verpleging en zorg thuis voor kinderen
In 2017 is de inspectie ook onderzoek gestart rond specialistische verpleging en zorg
thuis voor kinderen. Het uitgangspunt is het toetsingskader voor netwerkzorg. Werkt
dat voor deze setting ook? Er is steeds meer ziekenhuisverplaatste zorg thuis. Zodra
iets thuis kan, gaat het patiëntje naar huis. Met beademing, infuuspomp: er kan al
heel veel. De medisch specialist blijft verantwoordelijk voor de behandeling, maar
de huisarts, de thuiszorg en ook de school spelen een rol. Dat stelt specifieke eisen
aan de samenwerking in het zorgnetwerk. Het onderzoek is vooraf besproken met de
branche- en beroepsverenigingen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd.

Doel toetsing netwerkzorg
Verbetering van:
1 kwaliteit en veiligheid van de zorg thuis vanuit cliëntperspectief;
2 samenwerking en samenhang in netwerken;
3 afstemming en samenwerking met gemeentelijke toezichthouders op de 		
Wmo.

A3.2
Heleen Buijze, teamcoördinator netwerkzorg:
“De nadruk ligt op het agenderen van de risico’s. En op het stimuleren van de samenwerking. Op een netwerk kunnen we niet handhaven. We kunnen wel de zorgverleners die
daarin actief zijn aanspreken.”

In netwerken spelen dezelfde vragen: hoe werk je samen? Hoe zorg je dat
verantwoordelijkheden helder zijn? Dat iedereen weet wie wat doet? Hoe stem je
af met (overbelaste) mantelzorgers?

Afspraken
Bij cliënten die zowel zorg als ondersteuning ontvangen, komen de inspectie en
gemeenten elkaar tegen. De inspectie houdt toezicht op de zorg thuis. De gemeente
is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo. Met de gemeenten zijn afspraken
gemaakt over de samenwerking tussen de inspectie en de Wmo-toezichthouders.
Deze zijn vastgelegd in ‘Afsprakenkader en draaiboeken voor de afstemming van het
Wmo-toezicht van de gemeente en het nalevings- en stelseltoezicht van de
rijksinspecties in het sociaal domein’. Dit kader is in juni 2017 gepubliceerd. Zie ook
§B3.1.14.
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Goed bestuur

Het bieden van goede zorg vraagt wat van de bestuurlijke en interne toezichthoudende rollen en verantwoordelijkheden binnen een zorgorganisatie. Goed
bestuur ziet de inspectie dan ook als belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg.
Voor haar zijn daarbij de volgende vragen van belang: Hoe goed kennen de
bestuurders het werkklimaat in hun organisatie? Zorgen zij ervoor dat de cultuur
veilig genoeg is om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan? En hoe bevorderen
bestuurders de kwaliteit van de zorg?
Uit onderzoek van accountantskantoor KPMG (2017) is gebleken dat goed leiderschap
een belangrijke succesfactor is voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Die
bevindingen onderschrijven de visie die de inspectie heeft op toezicht op het bestuur
van een zorgorganisatie.
Beeld werkklimaat
Meer dan voorheen toetst de inspectie of bestuurders een goed beeld hebben van
het werkklimaat in hun organisatie. Bijvoorbeeld van de openheid die nodig is voor
zorgverleners om goed samen te werken rond de patiënt of cliënt en met elkaar te
leren van fouten. Ook kijkt ze naar hoe bestuurders omgaan met hun zorgverleners.
Kunnen zij open zijn over hun fouten? Krijgen zij de kans ervan te leren? En hoe is
de samenwerking met andere zorgverleners geregeld? Verder spreekt ze de raad van
toezicht van een zorgorganisatie aan.
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overgang tussen de verschillende zorgaanbieders. Daarom heeft de inspectie ook in
2017 daarop gelet.

Kader Goed Bestuur
In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde de inspectie in 2016
het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ op. In 2017 is dit kader toegepast binnen het
toezicht in de verschillende zorgsectoren. Zo zijn toezichtinstrumenten aangepast in
lijn met het kader en op basis van de ervaringen daarmee.

Er is gekeken naar het praktische gebruik van het Landelijk Schakelpunt en de
medicatieoverdracht. Apotheken zijn bevraagd op hun rol als ‘bewaker’ van de
medicatieveiligheid bij risicopatiënten. Verder is gevolgd of er risico’s zichtbaar zijn
door het voorschrijven van nieuwe soorten bloedverdunners. En gaat het thuisprikken van de stollingswaarde van het bloed goed? Ook is gekeken naar nieuwe
ontwikkelingen als onbemande geneesmiddelenautomaten. Daarnaast was er
aandacht voor medicatiebeoordelingen. En voor de inzet van patiëntgerichte
verpakkingen[15] zoals medicatierollen.

Opleiding bestuursgesprek
De inspecteurs zijn in 2017 opgeleid om bestuursgesprekken te voeren en
onderwerpen als cultuur en intern toezicht aan te kaarten. Net als de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur en de medische
professionals.
Inzet op deskundigheid medewerkers ouderenzorg
Onder meer in de ouderenzorg heeft de inspectie in 2017 ingezet op de verbetering
van tekortkomingen op het gebied van de inzet en deskundigheid van medewerkers,
de sturing van kwaliteit en veiligheid en goed bestuur.
Integriteit bedrijfsvoering onder de loep
De inspectie kijkt ook of de bedrijfsvoering bijdraagt aan goede en veilige zorg. In
2017 is een project gestart onder leiding van een gedetacheerde van De Nederlandsche
Bank om het toezicht op de (financieel) integere bedrijfsvoering te intensiveren.
Toezicht nieuwe zorgaanbieders
Een bestuurder die net begonnen is als zorgaanbieder heeft vele uitdagingen:
huisvesting, verzekeringen, marketing. De kwaliteit van zorg en hoe die te
organiseren, staat vaak niet hoog op de agenda. Daarom heeft de inspectie een
speciale aanpak voor nieuwe zorgaanbieders. Lees meer hierover in §A2.2.

A3.3

Medicatieveiligheid: onverminderd veel aandacht

Medicatiefouten verminderen. Met dat voor ogen houdt de inspectie toezicht op de
medicatieveiligheid in de hele zorgsector. Uit onderzoek blijkt dat de risico’s voor de
patiënt vooral ontstaan bij behandeling door meerdere zorgverleners. En bij de
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Landelijk Schakelpunt en medicatieoverdracht
Het Landelijk Schakelpunt is een digitaal netwerk waarop zorgverleners kunnen
aansluiten. Zo kan een zorgverlener altijd medicatiegegevens inzien in de systemen
van ook aangesloten collega’s. Na toestemming van de patiënt vanzelfsprekend.
De laatste jaren gebruiken steeds meer apothekers, huisartsen en ook andere zorgaanbieders het systeem. Er blijkt veel aandacht te zijn voor medicatieoverdracht. Toch
gaat dat vaak niet helemaal goed. Het is te veel handwerk; er zijn nog te weinig ICTsystemen die automatisch uitwisselen. Daarnaast vergeten patiënten nogal eens om
toestemming te geven voor aansluiting van hun dossier. Dan kan de zorgverlener niet
veel meer uitwisselen. In de meeste van haar inspectiebezoeken heeft de inspectie
hier aandacht voor gevraagd. Verder heeft het veld in 2017 gewerkt aan een herziening
van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Na afronding van
dit proces en invoering ervan zal de inspectie haar toezichtbeleid hierop aanpassen.
Ze wil ook bevorderen dat de verschillende sectoren beter inzicht hebben in elkaars
medicatieprocessen: er moeten heldere sectoroverstijgende (regionale) afspraken
komen die ze kan handhaven. Dit is met de verschillende veldpartijen besproken.

<

[15]
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Bij patiëntgerichte verpakkingen (GDV ofwel Geïndividualiseerde Distributievormen) zoals
medicatierollen of cassettes zijn de medicijnen per toedieningstijdstip verpakt. Het heet vaak
‘baxteren’, naar de fabrikant die dit heeft bedacht. Deze manier van uitzetten van geneesmiddelen
is met name geschikt voor mensen die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken.
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Bewaker van medicatieveiligheid bij risicopatiënten
De rol van de openbare apotheker is de afgelopen jaren veranderd. Hij wordt steeds
meer zorgverlener en adviseur. Erkenning van het specialisme van ‘openbaar
apotheker’ is een uiting van waardering van de apotheker als zorgverlener. Om
medicatieveiligheid ook voor risicopatiënten te vergroten, hebben apothekers
tegenwoordig diverse nieuwe hulpmiddelen. Denk aan medisch farmaceutische
beslisregels. En wettelijk geregelde inzage in afwijkende nierfunctiewaarden. De
inspectie constateert dat het erg varieert of apothekers die hulpmiddelen gebruiken.
Het betrekken van laboratoriumwaarden bij de medicatiebewaking is de afgelopen
periode wel sterk verbeterd. Maar met name de openbare apothekers zijn te vaak afhankelijk van de medewerking van individuele (huis)artsen voor het doorsturen
van de gegevens. In de ziekenhuizen gaat dat beter. Deze onderwerpen blijven de
komende jaren aandacht houden van de inspectie.
Barbara Prins, afdelingshoofd Eerstelijnszorg:
“Veel thuiswonende ouderen gebruiken veel medicijnen. Hun apotheker kan inschatten
hoe die medicijnen op elkaar zullen reageren. Fijn als hij zich dan afvraagt of het wel
verstandig is om alles te blijven gebruiken. En daarover met de patiënt en zijn huisarts
gaat overleggen. Niet aan de balie, maar in een rustige ruimte in een goed gesprek.”
Risico’s bij bloedverdunners en zelfcontrole
De inspectie ziet dat veel patiënten nieuwe antistollingsmiddelen krijgen. Deze zijn
gemakkelijker te doseren dan de oude. In 2017 kwamen geen signalen binnen die
wijzen op onbekende of toegenomen risico’s. Waarschijnlijk is dat mede dankzij de
zorgvuldige introductie van deze nieuwe middelen en de begeleiding van de
patiënten. Een tweede ontwikkeling die doorzet, is het zelf prikken van de stollingswaarden. Patiënten kunnen de meetwaarden naar de trombosedienst sturen,
bijvoorbeeld via een app op hun smartphone. Daar beoordeelt de arts de uitslagen.
Een mooi voorbeeld van nieuwe technologie, die lijkt bij te dragen aan efficiency en
kwaliteit van zorg. En voor de patiënt is het gemakkelijk en minder tijdrovend: het
spaart een gang naar de trombosedienst uit.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017

Geneesmiddelautomaten
Voorzien wordt dat apotheken er in de toekomst anders uit gaan zien. Dat komt door
verregaande specialisatie en automatisering van het distributieproces. Maar ook door
meer maatwerk voor patiënten en farmaceutische zorg op afstand. Geautomatiseerde
afhaalkasten en geneesmiddelen-uitgifteautomaten zijn hiervan de voorbeelden.
Tot nu toe konden deze initiatieven op kwaliteit en veiligheid niet altijd overtuigen.
Soms werd ook niet voldaan aan wettelijke bepalingen. Deze initiatieven moesten
worden aangepast of konden niet verder ontwikkeld worden.
Uitvoering medicatiebeoordelingen
Een medicatiebeoordeling is een systematische periodieke beoordeling van het
geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt. Deze beoordeling gebeurt door de
voorschrijver, apotheker én patiënt (en/of mantelzorger) volgens een vast format. In
85 inspectiebezoeken heeft de inspectie de medicatiebeoordelingen door openbare
apothekers en apotheekhoudende huisartsen getoetst[16].
Resultaten
Het beeld is dat de meeste achterblijvende apothekers nu ook in beweging zijn
gekomen, zij het dat de aantallen uitgevoerde beoordelingen bij hen nog laag zijn.
Apothekers in de middenmoot investeren behoorlijk in medicatiebeoordelingen.
Ze krijgen alleen hun huisartsen niet allemaal mee in de daadwerkelijke uitvoering.
Ook blijkt dat niet alle apothekers de patiënten zelf zien. Huisartsen geven vaak aan
dat ze de patiëntcontacten liever in eigen hand houden. De inspectie ziet dat niet alle
huisartsen reageren op de voorgestelde wijzigingen in de medicatieprofielen. Als ze
wel reageren, nemen ze ongeveer de helft van de voorgestelde aanpassingen over.
Meest gehoorde argumenten zijn dat de patiënt stabiel is zonder klachten
(‘ik wil daarom nu niets veranderen’) en dat de medicatie is voorgeschreven door een
medisch specialist (‘daar kom ik niet aan’). Eenvoudige voorstellen, bijvoorbeeld het
controleren van de nierfunctie, worden gemakkelijker overgenomen dan intensieve,
zoals het afbouwen van slaap- en kalmeringsmiddelen. Voorlopers ziet de inspectie
soms ook. Vaak is dat in apotheken waar meer apothekers werken. Een van hen kan
[16]
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Tijdens inspectiebezoeken aan instellingen toetsen Inspecteurs deze medicatiebeoordelingen ook.
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zich dan in de medicatiebeoordelingen specialiseren. Voorlopige conclusie is dat het
loopt, maar dat de kwaliteit van de uitvoering nog beter kan.
Patiëntgerichte verpakkingen
Meer aandacht van de inspectie voor het gebruik van patiëntgerichte verpakkingen
heeft geleid tot betere beheersing van het proces van aanvragen in de openbare
apotheek. Maar ook het ter hand stellen door de apotheek die de medicatierollen
maakt gaat beter. Enkele jaren terug zag de inspectie veel fouten als de medicatie
moest worden aangepast. Die komen nog steeds voor, maar meestal kijken de
betrokken apothekers nu beter na of alles goed is overgenomen en verpakt. De
dossiervoering is ook verbeterd. Meer informatie over het uitgevoerde onderzoek
naar patiëntgerichte verpakkingen staat in §A4.1.1.
Groot belang
Voor de verschillende onderzoeken gebruikt de inspectie de richtlijnen die het veld
zelf heeft ingevoerd om het risico op medicatiefouten te verkleinen. Door een
toename en vergrijzing van de bevolking neemt het medicijngebruik en aantal
(oudere) polyfarmacie[17]-patiënten toe. De impact van medicatiefouten is groot,
zowel voor de betrokken patiënt als – ook financieel – voor de samenleving. Daarom
blijft de aandacht voor medicatieveiligheid van groot belang.

A3.4

Disfunctionerende beroepsbeoefenaren: meer in de
belangstelling

Voor het functioneren van beroepsbeoefenaren in de zorg is steeds meer aandacht.
Dat leidde de afgelopen jaren al tot een toename van het aantal meldingen bij de
inspectie over mogelijk disfunctioneren. Sinds 2016 geldt voor ontslag wegens
‘ernstige tekortkomingen in het functioneren’ een meldplicht (Wkkgz). Dit gaf een
extra stijging. De inspectie heeft alle meldingen beoordeeld. Ze zijn waar nodig
onderzocht en desgewenst zijn maatregelen ingezet.

[17]

Polyfarmacie: het gebruik van vijf of meer geneesmiddelen.
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Uit de beoordeling van de ontslagmeldingen blijkt dat deze niet altijd een potentieel
ernstig patiëntrisico in zich hebben. Zou de werkgever dan niet eerder hebben
kunnen ingrijpen om de werknemer te behouden voor de zorg? Werkgevers kunnen
nog meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het sturen op functioneren.
Het voor hen gemaakte factsheet helpt hen daarbij.
Factsheet
In dit factsheet beschrijft de inspectie welke verantwoordelijkheden de werkgever
of zorgaanbieder heeft. Wat moet hij bijvoorbeeld doen bij het aannemen van een
werknemer? Verder geeft het informatie over de rol van de inspectie op dit onderwerp
en de wijze waarop ze die rol uitvoert. Er staat ook in hoe ze oordeelt bij (een risico
op) ernstige bedreiging van de patiëntveiligheid door disfunctioneren en hoe ze dit
aanpakt.
Standaardisering
Hoe bedreigend voor de patiëntveiligheid is de melding met een vermoeden van
disfunctioneren? Meldingen worden meteen daarop bekeken. De lessen die hieruit
worden geleerd, zorgen voor aanvulling en aanpassing van de beroepsnormen en
toezichtcriteria. Die ontbraken deels nog. De verbeteringen helpen om in de
toekomst dit soort meldingen uniform en snel te kunnen beoordelen. Met de
uitwerking van een beroepsnorm is het veld in 2017 gestart. De inspectie heeft haar
criteria, procedures en processen waar nodig aangepast. Iedere afdeling heeft een of
meer inspecteurs die specifiek scholing hebben gehad op herkenning en aanpak van
(dreigend) disfunctioneren. Ook in 2018 zal dit veel aandacht krijgen.
Meldingen
In 2017 zijn 204 (tegen 128 in 2016) meldingen binnengekomen die gaan over
ontslagen zorgmedewerkers in verband met verminderd functioneren of disfunctioneren. 204 (tegen 128 in 2016) gaan over ontslagen zorgmedewerkers. Binnen de
wettelijk verplichte meldingen ‘geweld’ (waaronder ook (seksueel) grensoverschrijdend gedrag) gaan 122 zaken over geweld van ‘zorgverlener naar cliënt’ en
198 over geweld van ‘cliënt naar cliënt’. Er waren 164 andere meldingen, waaronder
verslaving. Daarvan komen sommige via het Landelijk Meldpunt Zorg: ‘mijn tandarts
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Herkomst meldingen
Veel ontslagmeldingen komen binnen over verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Gemelde artsen en verpleegkundigen werken vaak in ziekenhuizen. De meldingen over incidenten tussen cliënten hebben meestal betrekking op
de gehandicaptenzorg en de ggz. Meldingen over de eerstelijnszorg[19] zijn er minder.
Signaleren
De noodzaak is groot om verminderd functioneren in de zorgpraktijk snel te
signaleren. Daarin heeft iedereen een rol: de zorgverlener zelf, de bestuurder of de
collega’s én de directe omgeving. Iemand aanspreken op zijn verminderd functioneren blijkt in de praktijk lastig te zijn. Zelfs als het gedrag mogelijk risico’s oplevert
voor cliënten. De inspectie heeft er in 2017 in haar inspectiebezoeken specifiek
aandacht aan besteed en zal daarmee doorgaan.
Lucie Martijn, coördinerend inspecteur eerstelijnszorg:
“We zetten in op vroege signalering en directe collegiale aanpak. Dat begint met elkaar
aanspreken. Ook beroepsverenigingen werken mee. Het doel is zorgverleners te behouden
voor de zorg. We gaan daarbij uit van hun lerend vermogen. En alcohol en psychoactieve
middelen op de werkvloer: dat kan absoluut niet.”
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A3.5

ruikt naar alcohol’. Of via het Openbaar Ministerie: strafrechtuitspraken tegen
zorgverleners. Als BIG-geregistreerde zorgverleners in het buitenland een maatregel
krijgen opgelegd vanwege disfunctioneren, krijgt de inspectie dat ook door. Dit loopt
via het IMI[18]. Dat is van belang als een zorgverlener (weer) in Nederland wil gaan
werken.

[18]
[19]

IMI: Internal Market Information system.
Bij IGJ vallen onder Eerstelijnszorg: huisartsen, fysiotherapie, apotheken, alternatieve zorg,
paramedische zorg, bedrijfsartsen, acute eerstelijnszorg.
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Preventie

Officieel geen aangewezen risicothema, maar wel een thema dat in 2017 bij alle
sectoren speelde: het thema Preventie. Dit is op te vatten als infectiepreventie,
infectieziektebestrijding en aanpak op antibioticaresistentie. Het thema is uitgewerkt
in een ontwikkelprogramma dat met name thematisch gericht toezicht houdt.
Inspecteurs van alle afdelingen kunnen hierbij betrokken zijn. Er is een team
Preventie opgezet met als taak toezichtprojecten in de verschillende zorgvelden uit te
voeren, bij te dragen aan beleidsontwikkeling en er gericht over te communiceren.
Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Als antibiotica niet meer werkzaam
zijn, bestaat er een risico dat behandelbare ziekten onbehandelbaar worden en tot
ernstige ziekte of de dood leiden.
Daarom ontwikkelde VWS in 2015 een ‘One Health’-aanpak – gezamenlijk en
geïntegreerd – om antibioticaresistentie tegen te gaan. Doel: over vijf jaar zijn er
50% minder vermijdbare zorginfecties door BRMO[20] en is er 50% minder oneigenlijk
gebruik van antibiotica. One Health staat voor de bevordering van gezondheid van
mensen, dieren en omgeving door een interdisciplinaire aanpak. Als zorginstellingen
niet genoeg aandacht hebben voor infectiepreventie ontstaat een risico voor de
veiligheid van hun patiënten.
Toezichtstrategie
De inspectie is agendazettend en levert bijdragen aan de beleidsmatige overleggen
en werkgroepen. Daarnaast ziet ze erop toe dat infectiepreventie en antibioticabeleid in de instellingen volgens de richtlijnen gebeuren. De inspectie zet
verschillende middelen in om met het toezicht breed effect te bereiken. Kennis
vergaren, kennis delen en samenwerking met interne en externe partijen zijn
belangrijke onderdelen in de toezichtstrategie.

[20]
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BRMO: bijzonder resistente micro-organismen.
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Themagericht toezicht
Waar zijn de meeste risico’s door de toename van antibioticaresistentie? En hoe zien
die eruit? Met die vraag is in 2012 het ‘Toezicht infectiepreventie en antibioticabeleid’ (TIP) begonnen. In de ziekenhuizen lopen patiënten het meeste risico.
Daarom is daar gestart. Later is dit specifieke toezicht uitgebreid naar de particuliere
klinieken en verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor de ‘TIP ziekenhuizen’ zijn drie
rondes ingericht. Hierin zijn alle ca. 100[21] ziekenhuizen in Nederland bezocht.
Deze TIPs zijn uitgevoerd in nauw overleg of samen met inspecteurs van de afdeling
Medische Specialistische Zorg.
TIP 3 ziekenhuizen
In 2017 heeft de inspectie de laatste 48 ziekenhuizen bezocht om te kijken hoe het
is met infectiepreventie en de maatregelen tegen antibioticaresistentie. Hoe zijn ze
erop voorbereid? Leven ze de richtlijnen na? In zo’n inspectiebezoek bekijkt ze op de
afdelingen of er voldoende aandacht is voor infectiepreventie. Hoe is de schoonmaak
geregeld? Hoe staat het met handenhygiëne en ringen dragen? En beschermende
kleding? Aan de hand van het toetsingskader interviewt ze zorgverleners, inhoudelijk
deskundigen op het gebied van infectiepreventie en spreekt ze de bestuurder. Elk
rapport wordt gepubliceerd.
Rode draad-rapport
Na elke TIP-ronde volgde een algemeen rapport met daarin de rode draad van de
bevindingen. Het algemene rapport over TIP 3 verschijnt in 2018. Een van de
conclusies is dat het totaalbeeld van TIP 3 over infectiepreventie beter is dan dat van
TIP 2. En dat was al beter dan dat van TIP 1. Bij de eerste TIP waren de resultaten zo,
dat nagenoeg alle ziekenhuizen zijn herbezocht. Bij de tweede waren dat er minder.
Bij TIP 3 hoefde nog maar een derde herbezocht te worden. Op het antibioticabeleid
(‘antibiotica stewardship’) is vrij goed gescoord.

[21]

Merel Langelaar, teamcoördinator preventie:
“Wij houden ons bezig met thema’s die de hele zorg aangaan, zoals antibioticaresistentie.
Wat ons zorgen baart, is dat het ook in Nederland nog steeds uitmaakt naar welk
ziekenhuis je gaat. Bij het ene loop je minder kans op een zorginfectie dan in het andere. 		
Dat moet beter.”
TIP particuliere klinieken
Aan tien particuliere klinieken zijn in 2017 herbezoeken gebracht. Alle hadden
verbetermaatregelen opgelegd gekregen. Meestal blijkt dat de situatie dan is
verbeterd. De eerste bezoeken vonden plaats in 2016. Het rapport met het totaalbeeld
volgt in 2018. Daarnaast krijgt elke kliniek een eigen rapport. Voor de inspecties
gebruikt de inspectie hetzelfde soort toetsingskader als voor de ziekenhuizen. Ze
leveren allemaal medisch specialistische zorg. Daarop zijn dezelfde basisvoorwaarden
en richtlijnen van toepassing. Bij die klinieken die ook opereren, is de TIP ook een
‘TOP’ geweest: toezicht op het operatief proces. Die is uitgevoerd samen met de
inspecteurs van medisch specialistische zorg.
Toezicht op verpleeghuizen
Ook het toezicht op infectiepreventie en antibiotica stewardship in de verpleeghuizen in Nederland is belangrijk. Het beeld is wisselend. Het urgentiebesef moet
groter worden. In 2017 zijn gesprekken met het veld gevoerd. Waarom krijgen
jullie het niet voor elkaar om infectiepreventie goed aan te pakken? Waar lopen jullie
tegenaan? Dat heeft een argumentenkaart opgeleverd. Op zes bijeenkomsten in het
land is deze kaart besproken met bestuurders, specialisten ouderengeneeskunde en
deskundigen infectiepreventie. Een van de conclusies was dat de verantwoordelijkheden niet goed belegd zijn. Daarop is een nieuw toetsingskader gemaakt. Dit is aan
de instellingen voorgelegd. In dat kader staat onder andere de indicator: wordt er
elke twee jaar een audit gedaan op infectiepreventie? Aan die instellingen die
rapporteerden dat dit niet gebeurde, zijn schriftelijk vragen gesteld. Op basis van de
antwoorden selecteerde de inspectie negentien instellingen. Hiervan zijn er vier
bezocht in 2017. De andere volgen in 2018.

Omdat ziekenhuizen fuseerden is een exact totaalcijfer lastig te geven.
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Onderzoek in justitiële inrichtingen
De inspectie heeft in 2017 toezicht voorbereid op instellingen voor forensische zorg.
De gedachte is dat in zo’n gesloten gemeenschap een infectieziekte zich gemakkelijk
kan verspreiden. Hoe is de aandacht hiervoor geregeld? Hoe ziet de zorg eruit? Dit
inventariserende onderzoek wordt uitgevoerd in 2018.
Onderzoek bij reizigersvaccinatie
Ook is onderzocht of er risico’s zijn bij reizigersvaccinatie. Dit naar aanleiding van
signalen dat de vaccinatie niet altijd loopt zoals het zou moeten. Dat betekent dat
mensen minder goed beschermd op reis gaan. Ook dit toezicht start in 2018, te
beginnen met een digitale vragenlijst. Hiermee is te inventariseren wat er speelt in
het veld. Op basis van de resultaten volgt eventueel verdere actie.
Zorgnetwerken en Nationaal programma antibioticaresistentie
In 2013 is bij VWS een programmateam gestart om antibioticaresistentie aan te
pakken. De inspectie en RIVM zijn daarin belangrijke deelnemers. Nederland is
inmiddels ingedeeld in tien regio’s. Hierin zijn zorgnetwerken actief. Zorginstellingen werken er samen aan maatregelen om de circulatie van antibioticaresistente micro-organismen tegen te gaan. De inspectie moet hierop toezien. In
2017 is ze gestart met het ontwikkelen van een toezichtkader.
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A4 Curatieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische technologie
Het toezicht in het domein curatieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en
medische technologie beslaat de sectoren eerstelijnszorg, medisch specialistische
zorg, farmaceutische bedrijven, producten en mondzorg, en medische technologie.

A4.1

Eerstelijnszorg : onderweg naar meer risicogericht toezicht

Aantal instellingen in de eerstelijnszorg
Type zorg o.a.

Aantal

Huisartsenpraktijken

Ruim 4.000

Apotheken

Bijna 2.000

Paramedische zorg, waaronder fysiotherapie

Circa 6.600 fysiotherapiepraktijken en circa 		

			

23.000 fysiotherapeuten geregistreerd

Huisartsenposten en spoedeisende hulpafdelingen

Ruim 2.000

Regionaal ambulancevervoer in regio’s

25
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A4.1.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
De eerstelijnszorg krijgt meer en ook steeds complexere zorgvragen. Door het sluiten
van veel verblijfslocaties, onder andere voor de ggz, zijn meer mensen hierop aangewezen. Dat vergroot de werkdruk van de huisarts, maar ook van de apotheker en
de acute zorg[22]. Van de eerstelijn wordt dus in omvang meer verwacht. En ook meer
specialistische kennis. Dit knelpunt wordt naar verwachting alleen maar groter, want
de vergrijzing zet door, net als de substitutie[23] van zorg.
Ketenzorg
In ketenzorg bundelen zorgverleners hun krachten. Het doel is om continuïteit te
bieden en de kwaliteit van de zorg bij de (chronisch zieke) patiënt te optimaliseren.
[22]
[23]

Acute zorg: Dit zijn de ambulances en de avond-, nacht- en weekendvoorzieningen.
Substitutie: vervanging.
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De huisarts heeft een belangrijke rol in de coördinatie van die zorg. De openbare
apotheker heeft die rol voor de farmaceutische zorg. En de wijkverpleegkundige voor
verpleegkundige zorg thuis. De inspectie ziet dat in de keten de invulling van de zorg
niet altijd (voldoende) aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast zijn de
eindverantwoordelijkheid voor de zorg, de communicatie tussen zorgverleners en de
overdracht niet altijd goed geregeld. Als de zorgvraag acuut wordt, kunnen daardoor
grote risico’s voor de patiënt ontstaan.
Aanbod
In sommige regio’s neemt de bevolkingsomvang af en de gemiddelde leeftijd toe.
Door fusies hebben patiënten er beperktere toegang tot zorg. Verder treden soms
nieuwe zorgaanbieders toe daar waar er eigenlijk al voldoende zorgverleners van die
discipline zijn. Door een kleine praktijkomvang komt de bekwaamheid van de zorgverlener dan onder druk te staan.
Disfunctioneren
Het risico op disfunctioneren, soms te herkennen aan middelenmisbruik, is ook
bij zorgverleners aanwezig. Vooral bij solistisch werkende zorgaanbieders is dit een
zorgpunt. Collega’s blijken het disfunctioneren vaak pas laat te zien en het collegiaal
aanspreken op verminderd functioneren wordt vaak nog als lastig ervaren. Het is
binnen de hele sector een risico waar de inspectie oog voor heeft.
Evenementen en buitenlandvervoer
Een specifiek risico vormt de zorg die tijdens evenementen zoals festivals en grote
bijeenkomsten nodig is. Deze vraagt om relatief gespecialiseerd personeel dat snel
inzetbaar is. Beroepsnormen op dit terrein zijn vergaand in ontwikkeling.
Een ander risico is het buitenlandvervoer. Grensoverschrijdende zorgverlening – ook
in de acute sector – wordt steeds normaler. De regelgeving tussen landen verschilt en
daardoor voldoet de zorginzet die wordt geleverd door zorgverleners uit het buitenland niet altijd aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Maar goede samenwerking in grensregio’s kan leiden tot betere inzet van schaarse middelen aan beide zijden van de grens.
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Farmaceutische zorg
De risico’s in de eerstelijns farmaceutische zorg liggen met name bij de zorg voor
kwetsbare ouderen. Zij hebben vaak veel medicijnen nodig. Dat vraagt begeleiding.
In sommige apotheken (de ‘baxterapotheken’) werken ze met een geautomatiseerd
distributiesysteem voor geneesmiddelen. Zij verpakken dan alle medicijnen voor één
patiënt per toedieningsmoment in een blister, cassette of medicijnrol. Doorgaans is
zo’n systeem geautomatiseerd en daardoor minder arbeidsintensief en minder foutgevoelig dan handmatige systemen. Bij toezicht op deze apotheken constateerde de
inspectie dat er wel risico’s bestaan, met name in de controle op het systeem.

A4.1.3
Risicotoezicht
Binnen sommige deelsectoren van de eerstelijnszorg – de huisartsenposten en
ambulancezorg – vond in 2017 een eerste verschuiving plaats van incidententoezicht
naar risicogestuurd toezicht.
Doel is om alleen die instellingen met inspectieonderzoek te belasten, die toezicht
nodig hebben om hun zorg te verbeteren. Immers, de zorgaanbieders zijn zelf
verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Inspecteurs kijken bij
de selectie van indicatoren waar mogelijk samen met beroepsorganisaties naar
de heersende risico’s in de eerstelijn.

A4.1.2
Toezichtstrategie
Binnen de eerstelijnszorg zijn naar schatting 100.000 toezichtobjecten[24]. Hieronder
zijn veel alleen werkende beroepsbeoefenaren en kleine praktijken. Toezicht
houden op solisten betekent dat er contact is met de zorgverlener zelf en niet met een
bestuurder. Het grote aantal zorgverleners betekent ook dat een (jaarlijks) inspectiebezoek niet bij iedere zorgverlener mogelijk is. De meldingen die bij de inspectie en
het Landelijk Meldpunt Zorg binnenkomen, zijn nu de input voor de toezichtselectie. Maar daarmee zijn niet alle risico’s in beeld. Veel van de vrijgevestigden
weten bijvoorbeeld toch nog niet dat zij verplicht zijn bepaalde voorvallen te
melden[25]. De inspectie wil graag effectief zijn als toezichthouder door niet alleen
meldingen af te wachten, maar gericht bij te sturen op voor patiënten (mogelijk)
risicovolle praktijkuitvoering of thema’s. Ze ziet nieuwe ontwikkelingen in het veld.
Daarom richt ze zich met toezichtpilots op een inventarisatie van mogelijke risico’s.
Of op de gerichte aanpak van risicothema’s.

Acute zorg
Binnen de acute zorg gaat het over het toezicht op de huisartsenposten en de
ambulancediensten, inclusief het buitenlandvervoer. De afgelopen jaren is in het
toezicht geïnvesteerd in analyse en behandeling van calamiteitenmeldingen. Die
informatie kan, in aanvulling op sectorbrede informatie, inmiddels goed worden
benut voor de inrichting van risicogestuurd toezicht.

Samen
In alle vormen van toezicht streeft de inspectie naar samenwerking met koepels en
patiënten(verenigingen). Ook bespreekt ze met hen de ontwikkelingen en het toezicht
op specifieke risico’s. Denk aan het risico ‘disfunctionerende beroepsbeoefenaren’,
waarop beroepsgroepen nog betere beroepsnormen zouden kunnen ontwikkelen.
[24]
[25]

Organisaties voor mondzorg en ggz zijn hier niet in meegeteld.
Hiervoor is in 2017 een factsheet ontwikkeld dat breed is verspreid. Zie ook §A3.4.
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Huisartsenposten
In 2017 zijn 38 (van de 109) huisartsenposten bezocht. De selectie daarvan gebeurde
dit jaar voor het eerst op basis van de resultaten van de ingevulde zelfrapportages.
In dit zelfrapportageformulier staan alleen door het veld zelf ontwikkelde kwaliteitsindicatoren. Er zijn geen extra vragen vanuit de inspectie in opgenomen. Deze
bezoekronde is gelijk gebruikt om te kijken of de indruk naar aanleiding van de
zelfrapportage klopt met de werkelijkheid. Er is om die reden een mix van beter en
minder goed scorende instellingen bezocht. De indicatoren lijken een goed beeld te
geven van de staat van dit deel van de zorg. Een eerste voorlopig resultaat dat
nadrukkelijk naar voren kwam, was dat de werkdruk bij de huisartsenposten erg
hoog is.
Huisartsenzorg
In 2017 is op twee sporen onderzocht of en zo ja, hoe risicotoezicht op de huisartsenzorg in de dagpraktijk is in te richten. Het eerste spoor was een onderzoek in
bestaande data van zorgverzekeraars. Is daaruit een beperkt aantal indicatoren te
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kiezen als goede toezichtindicator voor de kwaliteit van de huisartsenzorg? IQ Health
Care (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft dit samen met de inspectie, het veld en
de zorgverzekeraars bekeken. Dat blijkt lastig te zijn.
Een tweede spoor is om door nadere analyse van de meldingen risicothema’s te
benoemen die in ieder geval in de sector zouden moeten worden aangepakt. Met
onderzoek hiernaar is de inspectie eind 2017 gestart. Ze blijft de koepels en het veld
bij onze toezichtontwikkeling nadrukkelijk betrekken.

aan dat ze na de inspectie meer grip hadden op de werkprocessen.

Ambulancediensten
De brancheorganisatie van de ambulancediensten is in afstemming met de inspectie
bezig met het opstellen van kwaliteitsindicatoren. Daarmee zal eenzelfde toezichtontwikkeling worden gemaakt in de komende jaren.

Veilig voorschrijven
In 2017 is het inspectiebrede project ‘Voorwaarden voor veilig voorschrijven’
afgerond. Het heeft een instrument opgeleverd voor het toezicht op huisartsen en
apotheken voor wat betreft de medicatiebeoordelingen. De werking ervan is in de
praktijk gecontroleerd.

Apotheekhoudende huisartsen
Bij apotheekhoudende huisartsen wordt hetzelfde toezichtinstrument gebruikt als
bij openbare apotheken, met daarop in aanvulling de normen die in het bijzonder
gelden voor apotheekhoudende huisartsen. Bij de selectie van de inspectiebezoeken
is in 2017 de nadruk gelegd op huisartsen met een nieuwe of hernieuwde vergunning.

Apotheken
Binnen de eerstelijns farmaceutische zorg wordt zowel risicotoezicht (op indicatoren
of thema) als incidententoezicht risicogestuurd uitgevoerd. De inspectie ontvangt
sinds 2015 vaker meldingen over ‘baxterapotheken’. In 2016 en 2017 is daarom
gekeken of daar wat aan de hand is. Het lijkt een toekomstbestendig systeem te
kunnen zijn. Dan moeten wel voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor de
controle van het geautomatiseerde systeem.

Trombosediensten
Het toezicht op trombosediensten bestond het afgelopen jaar vooral uit de behandeling van calamiteitenmeldingen over de antistollingsbehandeling. Daarnaast zijn een
beperkt aantal reguliere inspectiebezoeken gebracht.

Toezicht op ‘baxterapotheken’
Voldoen de ‘baxterapotheken’ aan de professionele standaard voor apotheken?
Onduidelijk is hoeveel ‘baxterapotheken’ er zijn: er is geen meld- of vergunningsplicht. De inspectie schat het aantal op ca. 50, waarvan er in ieder geval negen heel
groot zijn en landelijk werken. Deze, en nog twee kleinere baxterapotheken zijn
door haar in 2017 onderzocht. Van de elf apotheken behaalden er vier het oordeel
voldoende, drie waren bijna voldoende en één was onvoldoende. Deze laatste moest
over de hele linie verbeteren. Twee apotheken zijn gestopt en een andere stopt
binnenkort. De risico’s die de inspectie zag, zaten met name bij de toelevering en
verstrekking van medicatie aan patiënten in de langdurige zorg.
Bij de overige openbare apotheken die ze bezocht, was vaak een herbezoek
(controlebezoek) nodig. Na afloop van het toezichttraject gaven sommige apothekers
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A4.1.4
Incidententoezicht
Alle meldingen over de eerstelijnszorg worden in triage[26] door inspecteurs
beoordeeld en een deel daarvan wordt voor nader onderzoek in behandeling
genomen.
Meldingen
Bij meldingen over dagpraktijken huisartsenzorg, geboortezorg, paramedische zorg,
bedrijfsartsen en de alternatieve zorg ziet de inspectie dat maar een kleine deel
bestaat uit verplichte calamiteitenmeldingen. Zo’n 15% van het totaal. Binnen die
deelsector zijn nog niet alle zorgverleners zich ervan bewust dat zij vanwege de Wkkgz
verplicht calamiteiten moeten melden. Naar verwachting zal dit deel de komende
jaren stijgen in aantal. Ca. 20% van de meldingen komt vanuit een andere sector bij
[26]
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de eerstelijnszorg binnen. Het gaat dan om meldingen waarbij ook een zorgverlener
uit de eerstelijn betrokken is. Deze meldingen worden verder samen opgepakt. Veel
van de overige meldingen zijn burgermeldingen.
De meldingen hebben het meest betrekking op huisartsenzorg (60%). Ongeveer 8%
van de meldingen gaat over ‘andere zorg’ en even zoveel over geboortezorg.
Apotheken
Het aantal meldingen over apotheekzorg was de afgelopen jaren redelijk constant.
In 2017 ging het om ongeveer 150 meldingen. Het waren meldingen van calamiteiten
en structurele tekortkomingen in de eerstelijns farmaceutische zorgverlening. Zo’n
65 meldingen betrof ‘lege’ apotheken: apotheken zonder gevestigde apotheker. Er is
een klein, maar stijgend, aantal meldingen van ontslag wegens disfunctioneren van
apotheekmedewerkers en apothekers.
Barbara Prins, afdelingshoofd Eerstelijnszorg:
“We beoordelen álle meldingen zorgvuldig op gevaar voor de patiëntveiligheid. Dat moet
goed gebeuren. En dat is veel werk.”

A4.2

Medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg wordt verleend in ziekenhuizen. Maar ook in medisch
diagnostische instellingen en in een groot aantal particuliere klinieken. De abortushulpverlening en medisch specialistische revalidatie vallen ook onder de sector.
Aantal instellingen voor medisch specialistische zorg
Type zorginstelling

Aantal

Ziekenhuizen

Circa 80

Privéklinieken

Circa 500

A4.2.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Binnen de medisch specialistische zorg is de trend dat patiënten zelf steeds actiever
op zoek gaan naar een passend zorgaanbod. Daarnaast is de zorgvraag van patiënten
complexer geworden en de kwetsbaarheid groter. Steeds meer behandelingen
gebeuren in dagbehandeling. En (klinische) opnames duren korter. Dit kan onder
meer door de vele technologische ontwikkelingen. Hierdoor verandert ook vaak de
organisatie van de zorg. De verpleegkundige zorg vraagt meer en andere deskundigheid. Daarnaast is steeds meer sprake van zorgprofessionals die op meerdere locaties
of in meerdere klinieken werken.
Concentratie
Het zorglandschap blijft veranderen. Het spreiden of juist concentreren van
behandelingen voor bepaalde aandoeningen zet door. Hoogcomplexe zorg gaat naar
meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Aan de ene kant speelt de ontwikkeling dat
kleinere ziekenhuizen niet (meer) voldoen aan de eisen, waardoor zij specifieke
operaties of behandelingen niet meer kunnen uitvoeren. Aan de andere kant dat
ziekenhuisvoorzieningen niet meer in de buurt van de patiënt worden aangeboden.
Of dat een patiënt per aandoening bij een andere instelling moet aankloppen.
Verschuiving
Ook is een verschuiving te zien van de tweede naar de eerstelijnszorg (zie ook kader
in §A1.1.: Toezicht bij substitutie van zorg). Er ontstaat een grotere diversiteit aan
zorgvormen, waardoor de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist een
nieuwe dimensie krijgt. Dit kan tot gevolg hebben dat de patiënt de weg naar
passende zorg minder goed kan vinden. Er zijn ook verschuivingen in de acute zorg.
En er komen mogelijk verschuivingen in de intensive care als gevolg van een nieuwe
richtlijn. In de verloskunde is een beweging gaande naar ‘integrale zorg’ in verloskundige samenwerkingsverbanden.
Abortus
De inspectie houdt toezicht op de zorgverlening rond zwangerschapsafbrekingen in
abortusklinieken en ziekenhuizen. Het aantal zwangerschapsafbrekingen is stabiel
met ruim 30.000 per jaar.
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Een groot deel van de zwangerschapsafbrekingen vindt plaats onder sedatie (verdoving
per infuus). De voorwaarden voor toediening hiervan waren bij de betrokken beroepsgroepen onderwerp van discussie. De beroepsgroep van abortusartsen heeft er in 2017
een protocol voor ontwikkeld. Dit geldt voor de inspectie als minimumnorm.
Een keten van abortusklinieken ging failliet. Zij voerden de helft van de zwangerschapsafbrekingen uit. Daardoor ontstond een toegankelijkheidsprobleem.
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Ziekenhuizen en particuliere klinieken
Er zijn risico’s in de basiszorg. Ziekenhuizen moeten hun veiligheidsmanagementsysteem op orde hebben en houden. Risico’s zijn er ook in de acute zorg. Net als bij
operatieve zorg, intensive care, medicatieveiligheid en infectiepreventie. Bij
particuliere klinieken is de basis van de organisatie van zorg niet altijd voldoende op
orde.
Sectorbreed
In de hele sector medisch specialistische zorg vormt het gebruik van medische
technologie een risico. Implementatie van het ‘Convenant medische technologie’ is
nodig, maar blijkt moeilijk te zijn. Ook de medicatieveiligheid blijft een risico. Dit
vraagt permanent om aandacht. Net als de uitstroom, en mindere aanwas, van
zorgprofessionals.
A4.2.2 Toezichtstrategie
De inspectie houdt toezicht op heel verschillende zorginstellingen binnen de
medisch specialistische zorg. Dat verschil zit in de grootte, maar ook in het type
aangeboden zorg en in complexiteit. Ze heeft blijvende aandacht voor nieuwe
toetreders. Daarbij richt haar toezicht zich meer en meer op locaties en/of op typen
zorg waar de kans het grootst is dat een ernstig risico zich voortdoet. Gerichte inzet
van toezichtinstrumenten en ook de resultaten van incidententoezicht zijn belangrijke uitgangspunten. Daarbij zoekt de inspectie aansluiting bij de verantwoordelijkheid die zorgaanbieders en zorgprofessionals zelf dragen.

Inspectievormen
De inspectie houdt jaargesprekken met de raden van bestuur van ieder ziekenhuis.
Ze rapporteert hierover in openbare verslagen. Daarnaast voert ze inspectiebezoeken
uit in het kader van risico- en incidententoezicht. Ze houdt ook focus- en signaalbezoeken. Beide zijn zoveel mogelijk onaangekondigd. Bij focusbezoeken gaat het
om het toetsen op onderdelen. Dit gebeurt met een compact bezoekinstrument en
bij relatief veel toezichtobjecten. Daarmee ontstaat een landelijk beeld van de
kwaliteit van zorg op het onderdeel.
Signaalbezoeken, speciaal voor particuliere klinieken, zijn nieuw in 2017. Aanleiding
was de constatering dat er onderwerpen zijn waarop zij structureel slecht scoren. Dat
was af te lezen uit de scores op de risico-indicatoren (het signaal), maar ook te zien bij
de inspectiebezoeken. De onderwerpen zijn in thema’s bij elkaar gebracht. Per thema
worden gerichte inspectiebezoeken afgelegd. Doel is om te zien hoe de stand van
zaken is. Doordat er extra inspectieaandacht voor is, verwacht de inspectie dat ook
het veld er extra aandacht aan zal geven. En dat de zorg verbetert.
Kwaliteitsindicatoren
De kwaliteitsindicatoren (de basisset) en risicomodellen vormen de basis van het
risicogerichte toezicht voor de hele medisch specialistische zorg. Voor ziekenhuizen
en particuliere klinieken geldt dezelfde normenset. De inspectie stelt de kwaliteitsindicatoren en risicomodellen op, samen met koepels en wetenschappelijke
verenigingen.
A4.2.3 Risicotoezicht
In 2017 is binnen de ziekenhuiszorg de stand van zaken van de verbetermaatregelen
getoetst in tien onaangekondigde bezoeken.
Verder voerde de inspectie met de bestuurders van bijna alle ziekenhuizen een aangekondigd jaargesprek. Dit ging in het verslagjaar met name over ‘Goed bestuur’ en
hun verantwoordelijkheid voor goede zorg. Ook kwam de lerende cultuur in de
ziekenhuizen aan bod. De gesprekken lopen ook in 2018 nog door. Elk gespreksverslag wordt gepubliceerd.
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Klinieken is failliet gegaan en heeft in december 2017 haar zorgverlening op alle
locaties gestaakt. Door het wegvallen ervan ontstonden wachtlijsten, met name in de
Randstad. De inspectie heeft daarom het onderzoek in verband met de vergunningaanvragen van nieuwe zorgaanbieders met voorrang opgepakt: ze heeft de minister
in 2017 advies gegeven over zes vergunningaanvragen.

Particuliere klinieken
Ook zijn in 2017 particuliere klinieken – soms meermalen – bezocht. En werd een
bezoek gebracht aan nieuwe particuliere klinieken. Belangrijke thema’s waren het
‘Convenant medische technologie’, het operatief proces, de infectiepreventie en de
medicatieveiligheid. Er zijn vier bestuurlijke maatregelen opgelegd. Alle bezoeken
leidden tot een openbaar instellingsrapport.
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Basisset risico-indicatoren
Met de resultaten op de Basisset risico-indicatoren bepaalt de inspectie welke thema’s
in een ziekenhuis of particuliere kliniek extra aandacht nodig hebben. Of om nader
onderzoek vragen. Deze basisset wordt jaarlijks herzien in overleg met het veld. Er
was een aparte basisset voor ziekenhuizen en particuliere klinieken. Maar vanaf 2017
zijn de kwaliteitseisen voor beide typen instellingen gelijk. Elk jaar wordt de basisset
uitgevraagd. Dat is ook in 2017 gebeurd. De resultaten verschijnen – voor het eerst
samen – in ‘Het resultaat telt’ in 2018.
De inspectie en Zelfstandige Klinieken Nederland, de koepel van de particuliere
klinieken, hebben in 2017 een overeenkomst getekend. Daarin is afgesproken dat
zij samen werken aan de doorontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren voor de
particuliere klinieken.
Focusbezoeken
In 2017 zijn op vier thema’s elk tien signaalbezoeken aan particuliere klinieken
gebracht. Het ging om de thema’s kwetsbare groepen, operatieve zorg, patiëntenrechten en -eisen voor goede zorg, en bekwaamheidseisen professionals. Het
rapport, met de rode draad uit de resultaten, volgt in 2018
Turbulente periode in de abortushulpverlening
De Stichting CASA-Klinieken voor abortushulpverlening (met zeven locaties) heeft
in 2017 veel aandacht gekregen van de inspectie. De financiële situatie was er slecht.
De inspectie beoordeelde dat als risicovol voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg,
voor de continuïteit en voor (de voorwaarden voor) ‘Goed bestuur’. Op 12 oktober
2017 heeft ze CASA-Klinieken daarom onder verscherpt toezicht geplaatst. De
klinieken zijn in dat kader aangekondigd en onaangekondigd bezocht. CASA-
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Medisch specialistische revalidatie
In 2017 is een vervolg gegeven aan het toezichtrapport uit 2016 over de medisch
specialistische revalidatie: Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering, maart 2016. Er zijn twee onaangekondigde inspectiebezoeken geweest. De
inspectie toetste of en hoe de verbetermaatregelen waren ingevoerd.
Verder zijn de risico’s in de poliklinische medisch specialistische revalidatie in kaart
gebracht met een vragenlijst. Naar aanleiding hiervan zijn veertien bezoeken
uitgevoerd en één herbezoek. Het rapport hierover volgt in 2018.
A4.2.4 Incidententoezicht
In 2017 zijn er 1.640 meldingen binnengekomen die betrekking hadden op medisch
specialistische zorg. Ten opzichte van 2016 is sprake van een lichte stijging. Het aantal
meldingen ‘ontslag wegens disfunctioneren’ is met 33 gelijk gebleven. Daarop moest
wel een aanzienlijk deel van de capaciteit worden ingezet.
Verbetermaatregelen
Na een melding vraagt de inspectie zorgaanbieders of zorgverleners onderzoek te
doen en een rapport op te stellen met verbetermaatregelen. De grote instellingen
slagen er steeds beter in het calamiteitenonderzoek goed uit te voeren. De aanpak uit
2016 om op locatie na te gaan of verbetermaatregelen ook echt uitgevoerd zijn, is in
2017 voortgezet. Dat gebeurde onaangekondigd.
Daarnaast is doorgegaan met het ontwikkelen van instrumenten voor incidententoezicht.
In openheid leren van meldingen
De inspectie rapporteerde over de calamiteitenmeldingen in de publicatie ‘In openheid leren van meldingen’, 2017.
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Farmaceutische bedrijven
Ronald Jansen, afdelingshoofd farmaceutische bedrijven:
“Het was voor ons een zeer leerzame exercitie. Sowieso om eens te ondergaan wat het
is om geïnspecteerd te worden. Maar ook omdat we met de bevindingen ons interne
kwaliteitssysteem hebben kunnen verbeteren.”

Nationaal toezichtveld farmaceutische bedrijven in aantallen
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Type zorginstelling

Aantal

GMP Fabrikantenvergunninghouders

Ruim 200

GMP-Z Ziekenhuisapotheken

Ruim 100

GDP Groothandelvergunninghouders

Bijna 400

API registratiehouders

Circa 150

GCP (aantal beoordeelde onderzoekdossiers NL)

Ruim 1.600

PhV (bedrijven met handelsvergunning voor een
geneesmiddel humaan)

Bijna 700

GZH aantal aanvragers leveren op artsenverklaring

Ruim 500

Het internationale toezichtveld van farmaceutische bedrijven is in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

Audit vanuit Joint Audit Program bij toezicht op GMP[27]
In 2017 heeft de inspectie een audit ondergaan. Dit gebeurde in het kader van het
EU Joint Audit Program (JAP) georganiseerd vanuit de EMA[28]. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waren er als
waarnemers bij aanwezig. De focus van de audit lag op Good Manufacturing
Practice (GMP) bij humane geneesmiddelproducenten. De afronding van de
rapportage door de auditor en de beoordeling door de Compliance Group van de
EMA gebeurt in 2018.
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Het JAP wil bevorderen dat de nationale inspectieautoriteiten van de EU-lidstaten
op een vergelijkbare wijze hun toezichtstaken uitvoeren. Dit is van belang, omdat
de lidstaten elkaars inspectiediensten en de door hen uitgevoerde inspecties
willen kunnen erkennen. Dit verlaagt de inspectiedruk voor zowel de inspectiediensten als de bedrijven.
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Bijzonder element
Deze JAP had nog een bijzonder element. De FDA was erbij om te beoordelen of
de VS de Nederlandse inspectie erkennen op het gebied van GMP-toezicht. Ze
gebruikt daar onder andere de uitkomsten van de audit voor. Begin 2017 is deze
wederzijdse erkenning afgesproken.

[27]
[28]

GMP: Goede Manieren van Produceren, ofwel het toezicht op producenten van geneesmiddelen.
EMA: European Medicines Agency.
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A4.3.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Elke firma die geneesmiddelen en werkzame stoffen produceert, importeert of
distribueert kan bij de inspectie een certificaat aanvragen. Met zo’n certificaat kan
hij laten zien dat hij werkt volgens de Europese regels voor GMP of GDP. Een positief
afgeronde inspectie levert een certificaat op. Dit is voor GMP drie jaar geldig; voor
GDP vijf. Steeds vaker maakt het hebben van zo’n certificaat onderdeel uit van de
voorwaarden waaronder bedrijven activiteiten aan elkaar uitbesteden en producten
leveren. Daarmee ontstaat er vanuit de bedrijven een druk op de inspectie om die
inspecties tijdig te doen. Niet alleen met het oog op de veiligheid van geneesmiddelen, maar ook om commerciële redenen. Met de taak van de inspectie om de
volksgezondheid te beschermen, komt dat op gespannen voet te staan. Ook vanwege
de invoering van de EU-Falsified Medicines Directive[29]. Deze heeft voor de inspectie
veel extra werk opgeleverd. In 2017 heeft ze niet het hele certificeringsprogramma
kunnen afwerken. Tot grote problemen heeft dat nog niet geleid, maar dit is een
onwenselijke situatie. Daarom heeft ze bij VWS een claim ingediend voor aanvullende inspectiecapaciteit. Hierover wordt in 2018 besluitvorming verwacht.

[29]
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A4.3.2 Toezichtstrategie
In 2017 is de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen
bereidingen door apothekers’ afgemaakt. Dit is het fundament onder het toezichtbeleid op het doorleveren aan andere apotheken van door apotheken bereide geneesmiddelen. De geneesmiddelenwet verbiedt dit. Maar het voorziet in een belangrijke
patiëntenbehoefte. In de circulaire staat wanneer de inspectie niet-handhavend
optreedt.
Inrichting risicogestuurd toezicht op PhV[30] bij registratiehouders
Bedrijven die geneesmiddelen verkopen – de registratiehouders – kregen in 2017 van
de inspectie een webbased vragenlijst. Ruim 800 registratiehouders stuurden deze
ingevuld terug. De vragenlijst ging over hoe ze de bijwerkingen van hun geneesmiddelen registreren en analyseren. En hoe de communicatie erover is ingericht. Dat
geeft de inspectie inzicht in hun ‘farmacovigilantiesysteem’. Zo kan ze bepalen hoe ze
vanaf 2018 het toezicht daarop, risicogericht, het beste invult.
A4.3.3
Risicotoezicht
De inspectie wil het risicotoezicht verbeteren op Good Manufacturing Practice[31]
(GMP). Want het is van groot belang dat er inzicht blijft in mogelijke nieuwe risico’s.
Hoe krijgt ze die risico’s bij GMP dan beter in beeld? Waar zitten die? En als ze in beeld
zijn, hoe kan het toezicht dan ook daarop ingericht worden? Deze vragen zijn neergelegd bij de Academische Werkplaats Toezicht (zie ook §C5). Het onderzoek gaat
door in 2018.
Naast het toezicht op GMP houdt de inspectie ook toezicht op Good Distribution
Practice[32] (GDP).
In 2017 zijn in het kader van GMP en GDP 248 inspecties gedaan. In internationale
context zijn 23 inspecties uitgevoerd.
Ook ziekenhuisapotheken bereiden geneesmiddelen. Afspraak is deze apotheken
minimaal eens per drie jaar te bezoeken, net zo vaak als de geneesmiddelen[30]
[31]
[32]

PhV: Farmacovigilantie, ofwel het toezicht op geneesmiddelenbewaking bij registratiehouders.
GMP: Goede Manieren van Produceren ofwel het toezicht op producenten van geneesmiddelen.
GDP: Goede Distributie Praktijken ofwel het toezicht op groothandels van geneesmiddelen.
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fabrikanten. In 2017 is de planning voor ca. 60% gehaald: er zijn 23 inspectiebezoeken
afgelegd.
Artsenverklaringsregeling en toelating ongeregistreerde geneesmiddelen bij tekorten
Soms mag een niet in Nederland geregistreerd geneesmiddel toch geleverd worden.
Bijvoorbeeld bij een urgente medische situatie bij een individuele patiënt. Dat gaat
op artsenverklaring. De inspectie moet hiervoor toestemming geven. In 2017 kwamen
er 1040 verzoeken binnen. Dat was weer meer dan in de jaren ervoor. De inspectie ziet
dat deze mogelijkheid ook meer en meer gebruikt wordt als middel om een dreigend
tekort aan geneesmiddelen op te vangen door een alternatief geneesmiddel uit het
buitenland te halen. Per 1 januari 2018 hoeft dat niet meer. Dan is er een nieuwe
wettelijke regeling: artikel 3.17a Regeling geneesmiddelenwet. Daarmee kan de
inspectie bij een tijdelijk geneesmiddelentekort toestemming geven aan fabrikanten,
groothandelaren of apotheekhoudenden voor een alternatief uit het buitenland. De
eerste besluiten hierover zijn begin 2018 al genomen.
In het kader van het toezicht op ongeregistreerde geneesmiddelen zijn in 2017 vier
inspecties uitgevoerd. Daarbij ging het vooral over het leveren op artsenverklaring.
Toezicht op geneesmiddelenbewaking in binnen- en buitenland
In 2017 zijn zestien farmacovigilantie inspectiebezoeken uitgevoerd. Hiervan
gebeurden er zes op verzoek van de Europese geneesmiddelenautoriteit. Een ervan
was in het buitenland.
Toezicht op doorleveren
In 2017 is ook gestart met het toezicht op doorleveren op basis van de nieuwe
circulaire. Hiervoor zijn drie producten geselecteerd waarop de inspectie de doorleverende apotheken wilde controleren. Vervolgens heeft ze aan alle dertien
doorleverende apotheken gevraagd of zij die producten maken. Bij ja, moesten ze de
productdossiers insturen. De eerste vijftien productdossiers zijn ingestuurd. De
beoordeling loopt nog. Uit zo’n productdossier moet bijvoorbeeld blijken dat er geen
alternatief is en waarom het product nodig is. In 2018 volgen ook inspectiebezoeken
aan doorleverende apotheken.
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Toezicht op GCP[33]
Aan zo’n 50 ggz-instellingen en verslavingsklinieken heeft de inspectie in 2017
gevraagd wat zij doen aan klinisch onderzoek. Op basis van de reacties bracht ze aan
zes instellingen een inspectiebezoek. In 2018 volgt een samenvatting van de
belangrijkste resultaten op www.igj.nl.
Ook is in 2017 het programma van toezicht op de ‘Fase 1-klinieken’ afgerond. Deze
instellingen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van nieuwe geneesmiddelen op
gezonde vrijwilligers. De belangrijkste uitkomsten van dit inspectieprogramma
komen in 2018 op de site.
In het totaal zijn in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek 26 inspecties
gedaan. Dertien hiervan gebeurden in het buitenland. Dit was op verzoek van de
Europese geneesmiddelenautoriteit of het CBG[34] in het kader van registratiedossiers
van geneesmiddelen.
A4.3.4 Incidententoezicht
In 2017 zijn 629 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn er 589 afgehandeld.
Vanuit het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten (IGJ i.o. – CBG) kwamen
er 115 meldingen.
De meeste meldingen betroffen productdefecten (45%). Het ging dan voornamelijk
om afwijkingen aan het geneesmiddel zelf (52%). Maar ook om afwijkingen aan de
verpakking of de bijsluiter (26%) en vermoedelijke vervalsingen (counterfeit, 16%).
Van de gemelde productdefecten ging het in 65% van de gevallen om producten die
ook voor de Nederlandse markt zijn geregistreerd. Deze meldingen leidden in
31 gevallen tot een terugroepactie: vijf keer op groothandelsniveau, 22 keer op
apotheekniveau en vier keer op patiëntniveau. In 9% van de meldingen ging het om
inspectiebevindingen van producenten of groothandels door andere EU-lidstaten.
Er zijn acht meldingen op het gebied van klinisch onderzoek afgesloten. Een van
deze acht meldingen leidde tot een inspectiebezoek.

Geneesmiddelentekort
In 2017 zijn 24 tekorten gemeld. Elf daarvan kwamen via het gezamenlijk meldpunt
binnen.
Als oplossing voor een dreigend tekort kan de inspectie toestemming geven voor
het leveren van een geneesmiddel dat in een ander Europees land geregistreerd is.
Dat is de ‘Tijdelijk Afwijkende Verpakking’ (TAV). Er zijn 65 verzoeken voor het leveren
van een TAV ontvangen, waarvan 25 via het gezamenlijk meldpunt. Op twee gevallen
na is er voor deze verzoeken toestemming verleend.
De inspectie voert wekelijks overleg met het CBG, onder andere over mogelijke
oplossingen voor dreigende tekorten.

A4.4		 Medische Technologie: grote opgaven
Het gaat in deze sector om toepassingen van medische technologie in alle lagen van
de gezondheidszorg; er zijn ca. 500.000 verschillende medische hulpmiddelen.
Toezichtobjecten zijn fabrikanten van medische technologie in Nederland en
wereldwijd, notified bodies[35], wederverkopers en gemachtigden.
A4.4.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Medische technologie gaat over producten, technologieën en toepassingen die
worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en
gebreken. Innovatieve technologieën worden in snel tempo ontwikkeld om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Die snelheid en
bijbehorende ICT brengen risico’s met zich mee. Die moeten bekend en beheersbaar
zijn. Of een medische hulpmiddel dan wordt ingezet, is een afweging die arts en
patiënt moeten maken. Deskundig gebruik en goede risico-inschatting is van belang
voor veilige toepassing. Het gebruik van e-Health zal de zorgprocessen de komende
jaren veranderen en naar verwachting verbeteren.

[35]
[33]
[34]

GCP: Good Clinical Practice ofwel het toezicht op medisch-wetenschappelijk (klinisch) onderzoek.
CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
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Notified body (aangemelde instantie): bedrijf dat erop toeziet dat fabrikanten hun producten volgens
de wettelijke eisen op de markt brengen. Gebeurt dat, dan krijgt zo’n fabrikant van het notified body
het CE-certificaat. De inspectie ziet toe op een goede uitvoering van die certificering.
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veiligheid van de zorg te bevorderen. Ze optimaliseert daarvoor haar inspectieproces
en experimenteert met andere vormen van toezicht. Hierbij zoekt ze naar signalen,
trends en risico’s over medische technologie. En ze vertaalt ze naar wat ze betekenen
voor de patiëntveiligheid. Het gebruik van e-Health verandert de zorg. De inspectie
zal haar toezicht hierop continueren. Bedrijven en zorginstellingen krijgen inspectiebezoek als risicoanalyses uitwijzen dat de veiligheid mogelijk in het geding is.
Transparantie moet het bereik en effect van inspecties vergroten. Bevindingen
worden duidelijk gecommuniceerd, ook op bijeenkomsten en congressen. Dat kan
informatief én preventief werken. Binnen Europa is het functioneren van de notified
bodies een van de speerpunten in het toezicht. De inspectie neemt daarin haar rol.
Ook op andere gebieden werkt ze intensief samen met de EU-lidstaten en de Europese
Commissie.

Veiligheid
Therapie en diagnose op afstand nemen een hoge vlucht: voor de burger zijn
medische hulpmiddelen voor zelfzorg, met name via internet, eenvoudig te
verkrijgen. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan vervalste
of niet tot de markt toegelaten medische hulpmiddelen. Van de overheid wordt
verwacht dat zij de veiligheid van de zorg bewaakt, dat zij transparant is, goede
informatie geeft aan de patiënt en bij overtredingen strenge maatregelen treft.
Nieuwe verordeningen
Twee nieuwe Europese verordeningen zijn sinds mei 2017 van kracht. Beide
kennen een overgangsperiode: in 2020 is de Medical Devices Regulation van
toepassing en in 2022 volgt de In Vitro Diagnostica Regulation. Ze gaan over regelgeving voor medische hulpmiddelen. En over de (zelf )testen die iets van het lichaam
buiten het lichaam testen. Denk aan testen op bijvoorbeeld zwangerschap of hiv.

A4.4.3 Risicotoezicht
In het kader van risicotoezicht is gewerkt aan de voorbereiding van de invoering
van nieuwe wetgeving. Ook is toezicht gehouden op notified bodies, commerciële
laboratoria en op de naleving van het ‘Convenant medische technologie’. Er is
aandacht geweest voor transparantie, 3D-printing en e-Health. En bijgedragen aan
de oprichting van twee registers. Daarnaast is de toezichtvisie voor klinisch
onderzoek[37] met medische hulpmiddelen uitgewerkt.

Registers voor implantaten en voor bijwerkingen
De inspectie heeft meegewerkt aan de totstandkoming van twee registers. Het ene is
het Landelijk Implantaten Register. Medio 2018 wordt het gebruik daarvan wettelijk
verplicht. Dan kan de inspectie zien welk ziekenhuis welk implantaat wanneer heeft
ingebracht. Bij een probleem kan het ziekenhuis zo de desbetreffende patiënt
opsporen en oproepen.
Het andere is het Bijwerkingenregister Implantaten. Dit draait sinds medio 2017.
Hierin kunnen alle klachten over implantaten worden gemeld. Wetenschappers
beoordelen die en koppelen de resultaten terug naar de inspectie. De registers zijn
er mede gekomen als gevolg van landelijk toezicht op implantaten en inspectierapporten in 2013.
A4.4.2 Toezichtstrategie
De inspectie voert haar toezicht uit op alle technologieën die het hele zorgveld raken.
Dit zijn medische hulpmiddelen, in-vitro diagnostica, ioniserende straling[36] en
e-Health. En het gaat over de producten én over de toepassing. Doel is de kwaliteit en
[36]

Met ioniserende straling zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s te maken en kankerpatiënten te behandelen.
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Voorbereiding invoering nieuwe wetgeving
In 2017 slokte de voorbereiding van de invoering van twee nieuwe Europese
verordeningen veel tijd op. Want nieuwe wetgeving heeft consequenties voor het
toezicht op de naleving ervan. Het zijn de Medical Devices Regulation (MDR) en de
In Vitro Diagnostica Regulation (IVDR). Aanleiding waren de problemen rond
borstimplantaten in 2010. De verordeningen zijn in mei 2017 van kracht geworden.
Ze kennen een overgangstermijn van respectievelijk drie en vijf jaar. Daarna
vervangen zij de oude wetgeving. Zij zijn veel strenger en uitgebreider. Doel is de
patiëntveiligheid te vergroten.

[37]
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Aan de inspectie van Authorized Representatives[38] is de inspectie door personeelsgebrek in 2017 niet toegekomen. Dit wordt in 2018 weer opgepakt.

EU-Project
De voorbereiding gebeurt in projectvorm en doet de inspectie samen met andere
lidstaten. Er moeten nieuwe toezichts- en handhavingstrategieën komen. En
meldingen komen straks op een centraal punt in Europa binnen. Hoe krijgt ieder
land dan ‘zijn’ meldingen? Hoe gaat het met de informatieverwerking? De nieuwe
verordeningen zijn onder andere veel strenger op de fabrikanten van hoogrisicoproducten en op klinisch onderzoek. Ook worden er veel meer eisen gesteld aan het
toezicht. Op de naleving wil de inspectie scherp inzetten. Het inrichten en
opzetten van dit toezicht gebeurt in nauw overleg met de andere lidstaten. In 2017
zijn ter voorbereiding hierop al enkele toetsings- en handhavingskaders opgesteld.
Er zijn 128 bezoeken gebracht aan zorginstellingen en fabrikanten. In 2016 was al in
kaart gebracht hoe het veld van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen
eruit ziet en een toezichtvisie geschreven. Rapportages volgen in 2018.

Toezicht op commerciële laboratoria
Er is geen goed beeld van de kwaliteit en werkwijze van commerciële laboratoria. En
van door hen ontwikkelde testen. Daarom is er in 2017 een voorstudie naar gedaan.
In 2018 volgen inspectiebezoeken. De uitkomsten daarvan zullen het verdere toezicht
bepalen.
Naleving Convenant veilige toepassing medische technologie in ziekenhuizen
Bij inspecties blijken ziekenhuizen nogal eens niet te voldoen aan een goede
opvolging van het ‘Convenant medische technologie’. Hierop zijn in 2017 achttien
bezoeken gedaan. Het gaat met name over het bewust moeten zijn van de risico’s die
de inzet van medische technologie met zich meebrengt. Medewerkers zijn bijvoorbeeld onvoldoende getraind in het gebruik van bepaalde apparatuur.

Intensiever toezicht
Ook in Nederland moest en moet er veel gebeuren. De nieuwe verordeningen
worden waar nodig verwerkt in de Nederlandse wetgeving en de inspectie heeft
daarvoor in 2017 kennis geleverd. Het toezicht op de notified bodies wordt veel
intensiever. Met de nieuwe wetgeving moeten al de notified bodies ook opnieuw
worden aangewezen. Daarbij worden ook de aanvragen behandeld van notified
bodies die vanwege de Brexit naar Nederland komen. Ook zij moeten opnieuw
aangewezen worden. Daarna mogen zij medische hulpmiddelen certificeren.

Transparantie
In het kader van openheid en transparantie publiceert de inspectie sinds 2017 alle
Field Safety Notices van fabrikanten op haar site. Dit wordt door alle betrokkenen
gewaardeerd. Het gaat om berichten over producten waaraan een veiligheidsrisico zit.

Notified bodies
Binnen Europa is het functioneren van de notified bodies een van de speerpunten.
Het opnieuw aanwijzen gebeurt eens per drie jaar. In het Europese Joint Assessment
Team werkt de inspectie mee aan dit reguliere toezicht. Dat is intensief en veel werk.
Het betekent dat een team van vier of vijf inspecteurs naar het land van vestiging gaat,
de notified body daar bezoekt en allerlei dossieronderzoek doet. Dit moet secuur gebeuren; er hangt veel van af. In 2017 zijn door de inspectie vijf notified bodies in het
buitenland bezocht. Er waren ook herbezoeken bij, waarbij gecontroleerd is of
de gevraagde verbeteringen zijn doorgevoerd. En of ze nu wel aan de geldende uitvoeringsverordening voldoen.
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Naar maat gemaakt: risico’s van 3D-printing
In 2017 is gestart met het in kaart brengen van de risico’s van 3D-printing voor de
patiëntveiligheid. De – complexe – discussie hierover is volop gaande, in Nederland
maar ook daarbuiten. De mogelijkheden groeien maar door. Het gaat niet alleen over
wat er gemaakt wordt, of de omstandigheden waaronder, maar ook over de kwaliteit
van de grondstoffen. Een nieuw schedeldak moet niet na vijf jaar oplossen… Wetenschappelijk onderzoek is nodig om kennis op peil te houden. En om goede beslissingen te kunnen nemen over wat de inspectie wel en niet kan eisen. In 2018 stelt de
inspectie vast hoe toezicht en handhaving op 3D-printing eruit gaan zien.
[38]
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Authorized Representative (AR): de juridische vertegenwoordiger van een bedrijf dat niet in Europa is
gevestigd. Daarmee krijgt het bedrijf de status van fabrikant en kan via de AR zo ook worden
aangesproken.
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grotere praktijken wordt steeds vaker met het ‘meerstoelenconcept’ gewerkt. Hierbij
staat taakdelegatie centraal en werken assistenten onder supervisie van een tandarts.
Ook zijn er meer buitenlandse tandartsen in Nederland aan de slag. Totdat zij in
het BIG-register zijn opgenomen, werken ze regelmatig onder taakdelegatie in een
mondzorginstelling. Daarnaast maakt de traditionele tandarts plaats voor de tandarts
die als zzp’er en in deeltijd werkt.

Paul van Zeijst, afdelingshoofd medische technologie:
“Het veld is druk bezig met de veiligheid van nieuwe medische hulpmiddelen en
technieken als 3D-printing. Er kan al zoveel. Van delen van botten tot kiezen, maar ook
zacht weefsel. Met een printertje dat ín je lichaam het te repareren deeltje print. Heel
interessant om daar bovenop te (moeten) zitten!”
A4.4.4 Incidententoezicht
Van de 11.280 ontvangen meldingen in 2017 (heel IGJ) betroffen bijna 4.000
meldingen het thema medische technologie. En dat aantal groeit jaarlijks met 10 tot
20%. Elke melding is bekeken met een toetsingsinstrument. Afhankelijk van de score
daarop wordt een melding administratief afgehandeld of verder in behandeling
genomen. Dat laatste gebeurt bij zo’n 10% van de meldingen. Daarbij hoorden in
2017 onder andere de meldingen over een inwendige insulinepomp. Als hulpmiddelen waarover gemeld wordt ook buiten Nederland in gebruik zijn, volgt overleg
met de instanties daar. Dat gebeurt regelmatig met USA, Canada, Australië en China.
En vanzelfsprekend ook met Europese collega-inspecties.

Taakdelegatie en herschikking
Bij taakdelegatie en -herschikking signaleert de inspectie verschillende risico’s. Die
liggen op het vlak van onduidelijkheid over bekwaamheid en onvolledige dossiervoering. Maar ook ziet ze het ontbreken van verplichte kwaliteitscriteria zoals
deelname aan visitatie en na- en bijscholing binnen de beroepsgroepen.
Kritische cliënten
Cliënten veranderen: ze zijn kritisch op de kwaliteit van de geleverde zorg en uiten dit
onder meer via Zorgkaart Nederland.
Technologische ontwikkelingen
De intentie om innovatieve technologie toe te passen neemt toe. Er zijn nieuwe
vormen van röntgendiagnostiek, sedatie en ook innovatieve invasieve technieken,
zoals in de implantologie. Het gebruik daarvan brengt risico’s met zich mee.

Pilot gestart
In 2017 is een pilot gestart om te kijken of en hoe meldingen door de computer zijn
te analyseren. En of er dan ook risicoklassen aan kunnen worden toegekend. De
pilot, ‘data mining’, wordt in 2018 opgeleverd. Waar de inspectie ook naar zoekt, is of
zo’n systeem ook op zichzelf onbetekenende meldingen kan koppelen. Want als zo’n
zwakke melding vaker voorkomt, is er misschien toch iets aan de hand.

Binnen mondzorg werken ca. 15.000 zorgverleners. Het gaat om tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen en tandprothetici. Er zijn ongeveer 6.500
zorgaanbieders.

Zorginhoudelijke veldnormen ontbreken
Binnen mondzorg werken veel solisten. Een kwaliteitssysteem ontbreekt daar
nogal eens. Terwijl een volwaardig kwaliteitssysteem nodig is om de kwaliteit op orde
te kunnen houden. De basis daarvoor zijn veldnormen en richtlijnen. Randvoorwaardelijke én zorginhoudelijke. De inspectie kan op die normen en richtlijnen
dan ook haar toezicht inrichten. De zorginhoudelijke ontbreken voor mondzorg
nagenoeg; alleen voor infectiepreventie zijn die er.

A4.5.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
In de mondzorg vonden de afgelopen jaren grote veranderingen plaats. Het aantal
ketens nam toe, waarbij grote ketens met meerdere vestigingen in opmars zijn. In

A4.5.2 Toezichtstrategie
In 2017 geeft de inspectie meer aandacht aan risicotoezicht, naast het incidententoezicht en het behandelen van langlopende meldingen. Bij risicotoezicht kiest ze

A4.5		 Mondzorg
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één specifiek thema. De keuze om een instelling te bezoeken kan ad random zijn, of
op basis van indicatoren. Ze stimuleert de veldpartijen normen te ontwikkelen voor
onder andere bekwaamheid en delegatie van taken. Ook dringt ze bij de veldpartijen
aan op een adequate registratie van alle zorgverleners met een zelfstandige bevoegdheid.
A4.5.3		
Risicotoezicht
In 2017 heeft de inspectie meer aandacht aan risicotoezicht gegeven.
Opstellen normen
De inspectie stimuleerde de veldpartijen om handhaafbare zorginhoudelijke veldnormen op te stellen. Dit deed ze met oproepen aan het veld om verder door te
ontwikkelen en te professionaliseren. Denk aan richtlijnontwikkeling, normen voor
vakbekwaamheid, bij- en nascholing, visitaties. Maar het gebeurde ook door
gesprekken met koepels, het KIMO en het Zorginstituut. Verheugend is dat de
beroepsorganisaties gestart zijn met het opzetten van (vrijwillige) visitatie.
Toetsingskader bekwaamheid
In 2017 hebben de opleiders van de faculteiten en hogescholen in samenwerking
met de beroepsgroepen gewerkt aan een raamplan opleiding mondzorgkunde. Naar
aanleiding hiervan zal de inspectie in 2018 een toetsingskader bekwaamheid
opstellen. Ze gebruikt hierbij het advies van externe deskundigen. Dat had ze – bij
gebrek aan richtlijnen op bekwaamheid – ingeroepen bij meldingen over twee
specifieke gevallen. Het toetsingskader zal sectorbreed zijn werking hebben.
Risicotoezicht in het kader van de Kernenergiewet (KEW II )
In 2017 is de inspectie bij 28 tandartsenpraktijken op bezoek geweest in het kader
van KEW II. Dit was een vervolg op eerder risicotoezicht (KEW I). De focus lag nu op
het randvoorwaardelijk onderzoek: controle van het röntgentoestel, onderhoud,
registratie. De steekproef is ad random getrokken. Voorafgaand aan de bezoeken
heeft de inspectie het veld aangegeven dat ze hierop ging inspecteren. En het
toetsingskader openbaar gemaakt. Sommige praktijken hadden hun KEW-dossier
niet op orde. De belangrijkste constateringen hierbij waren dat de röntgen-
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apparatuur niet was aangemeld bij de Rijksoverheid of dat de verplichte risicoinventarisatie ontbrak. Het rapport met daarin de bevindingen van alle inspecties
volgt in 2018.
In 2018 blijft radiodiagnostiek een aandachtspunt en dan specifiek op het gebied van
de rechtvaardiging van de röntgenfoto. De vraag is dan: was het noodzakelijk dat de
foto werd genomen? Tijdens de Week van de Mondzorg bezoeken de inspectie en de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarvoor gezamenlijk tandartsen die – op basis van
analyse van de declaratiedata – meer dan gemiddeld röntgenfoto’s bij kinderen
maken.
A4.5.4 Incidententoezicht
Het streven van de inspectie om de langlopende meldingen met zorginhoudelijk
karakter in 2017 te verminderen, verloopt volgens planning. Binnen de mondzorg is
een toename te zien van meldingen op het gebied van onbevoegd handelen
(bijvoorbeeld over de tandarts die niet BIG-geregistreerd is).
Monitor Mondzorg
In 2017 heeft de inspectie afspraken gemaakt met Monitor Mondzorg. Dat is een
onafhankelijk steunpunt voor tandartsen met problemen op het gebied van hun
functioneren. Er zijn drie tandartsen verwezen naar de Monitor.
Maaike Prins, afdelingshoofd Producten en Mondzorg:
“Monitor Mondzorg is een mooi initiatief van het veld zelf. Tandartsen die onvoldoende
bekwaam zijn, krijgen begeleiding van collega’s. Ze kunnen zichzelf melden, maar ook
aangemeld worden.”

A4.6 		 Producten: planning gerealiseerd
In het toezicht op producten controleert de inspectie de naleving op de Wet
veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet inzake Bloedvoorziening en de
Wet op de Orgaandonatie. Daarnaast doet ze dat ook voor de Opiumwet, de regels
voor reclame en gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet en de beginselen van
Goede Laboratorium Praktijk.
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Overzicht van de sector
De inspectie heeft bij de naleving op al deze wetten te maken met:
–
bloedbanken
–
orgaan- en weefselinstellingen
–
(donortest)laboratoria en GLP[39]-laboratoria
–
niet-reguliere aanbieders van geneesmiddelen, bijvoorbeeld op internet
–
personen en bedrijven die reclame maken voor geneesmiddelen
–
nationale en internationale toezichtobjecten in de geneesmiddelenketen
–
ontheffingshouders Opiumwet
–
apotheken en voorschrijvers

A4.6.2 Toezichtstrategie
De inspectie verandert de inspectiefrequentie op die gebieden waar ze lagere risico’s
ziet, zoals bij de Wet inzake bloedvoorziening. Op deze manier ontstaat meer ruimte
voor andere toezichtgebieden. Denk aan traceerbaarheid van lichaamsmaterialen,
orgaandonatie en ontwikkelingen ten aanzien van (stam)celtherapie.

A4.6.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Door technologische en biomedische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor
(her)gebruik van lichaamsmateriaal toegenomen. Daarnaast verschuift de vraag en
het aanbod van lichaamsmateriaal naar internationale netwerken. Die ontwikkelingen hebben invloed op het toezicht en het handhaven van de Wet veiligheid en
kwaliteit lichaamsmateriaal.

Reclametoezicht
De inspectie houdt toezicht op de reclame voor geneesmiddelen. Ze geeft prioriteit
aan inspecties van recente marktintroducties van geneesmiddelen aan de hand van
marketingplannen. Ook bezoekt ze net als in voorgaande jaren nascholingen en
congressen gesponsord door farmaceutische bedrijven. De inspectie spreekt met
bestuurders van farmaceutische bedrijven over de manier waarop zij binnen hun
bedrijf naleving van reclameregels (compliance) bewaken.

Gunstbetoon
Door veranderingen in de sector verschuift geoorloofde en mogelijk ongeoorloofde
beïnvloeding van de traditionele artsenbezoeker naar inkopers en de contractering
van instellingen. Vanaf 1 januari 2018 is gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector wettelijk verboden.
Aantal laboratoria stabiel
Het aantal laboratoria dat valt onder het toezicht op de naleving van de beginselen
van Goede Laboratorium Praktijk (GLP) blijft in 2017 redelijk stabiel.
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Beginselen van Goede Laboratorium Praktijk
Ook houdt de inspectie toezicht op de naleving van de beginselen van Goede
Laboratorium Praktijk (GLP). Dit bestaat uit inspecties van onderzoeksinstellingen
die studies uitvoeren onder GLP. Dergelijke GLP-inspecties voert ze eenmaal per twee
of drie jaar uit, altijd op locatie.
A4.6.3 Risicotoezicht
De inspectie heeft in 2017 onderzocht wat de internationalisering van de vraag en het
aanbod van lichaamsmateriaal kan betekenen voor het toezicht. En dan met name op
het terrein van bijvoorbeeld (stam)celtherapieën en fertiliteit.
Toezicht op gunstbetoon
De inspectie houdt per 1 januari 2018 toezicht op gunstbetoon medische hulpmiddelen. Daarbij maakt ze gebruik van de ervaring opgedaan bij het toezicht op

GLP: Goede Laboratorium Praktijk.
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Opiumwetmiddelen
Ook bij het toezicht op de administratie van opiumwetmiddelen in apotheken wil
de inspectie haar aandacht richten op de belangrijkste risico’s. Een goede gegevensuitwisseling is daarvoor van groot belang.

<
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gunstbetoon bij geneesmiddelen. Eind 2017 heeft ze hierover het veld geïnformeerd
via een speciale webpagina, nieuwsberichten en het publiceren van Q&A’s over de
nieuwe wetgeving. Daarnaast is er gesproken met de Stichting Gedragscode Medische
Hulpmiddelen. De inspectie en zij gaan op dit gebied samenwerken. De samenwerkingsafspraken zijn in 2017 opgesteld en begin 2018 getekend.
‘In Manu Medici’-recepten digitaal
Apotheken zijn verplicht om recepten die artsen aan zichzelf uitschrijven, de
‘In Manu Medici-recepten’, op te sturen naar de inspectie. Deze IMM-recepten zijn
input voor risicotoezicht. Ze kunnen een signaal zijn dat er iets mis is. Maar het op
papier per post verzenden, is niet meer van deze tijd. Sinds eind 2017 hoeft dit ook
niet meer. Dan kan het digitaal via de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Deze
stichting verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in
Nederland. Apothekers moeten zich dan bij deze stichting aanmelden. En hen
toestaan om de inspectie inzage te geven in hun gegevens over IMM-recepten. Dat
helpt de administratieve last te verminderen.

Reclame voor geneesmiddelen
De inspectie ziet toe op de reclame voor geneesmiddelen. In 2017 heeft ze prioriteit
gegeven aan de inspectie van recente marktintroducties van geneesmiddelen. Dat
gebeurde aan de hand van de marketingplannen. In 2017 is ze bij twee farmaceutische
bedrijven op bezoek geweest. In 2018 volgen er nog twee.
De inspectie publiceerde in 2017 drie rapporten naar aanleiding van onderzoeken die
eerder zijn uitgevoerd. In twee gevallen was de conclusie dat het nalevingsniveau van
de reclameregels bij de introductie van een nieuw geneesmiddel redelijk was. In het
derde geval was het voldoende. In de rapporten kondigde de inspectie ook een aantal
bestuursrechtelijke en stimuleringsmaatregelen aan.

Maaike Prins, afdelingshoofd Producten en Mondzorg:
“IMM-recepten digitaal inzien: een mooi resultaat! Het scheelt apotheken én de inspectie
veel administratieve last.”

Bestuursgesprekken over reclameregels
Ook ontwikkelt de inspectie een toezichtinstrument voor het gesprek over interne
procedures binnen farmaceutische bedrijven. Dit om naleving van de reclameregels
te bevorderen. In 2017 heeft ze het laatste pilotgesprek gevoerd in dit kader. Op
basis van de gevoerde gesprekken in 2016 en 2017 zal ze hieruit in 2018 een bezoekinstrument opstellen.

Traceerbaarheid lichaamsmaterialen
De Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en de Wet inzake bloedvoorziening hebben als doel patiënten te beschermen tegen kwalitatief slecht of
onveilig lichaamsmateriaal. In 2017 heeft de inspectie verder inzicht gekregen in de
traceerbaarheid van lichaamsmaterialen. Ze inspecteerde veertien instellingen.
Hieronder waren academische medische centra en tandheelkundige implantologiepraktijken. Het rapport Traceerbaarheid lichaamsmaterialen volgt in 2018.
Transparantieregister Zorg
Het onderzoek naar hoge betalingen in 2015 in het Transparantieregister Zorg is
afgerond. In 2017 is hierover aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Tegelijkertijd is het
rapport openbaar gemaakt. De inspectie onderzocht de betalingen van farma-
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ceutische bedrijven aan vijf zorgprofessionals in 2015. Deze vijf ontvingen in 2015
het meeste geld. Het ging om 75 betalingen door tien verschillende bedrijven. De
inspectie concludeerde dat zowel de farmaceutische bedrijven als de beroepsbeoefenaren waarmee zij samenwerken meer aandacht moeten besteden aan het
goed documenteren van de betalingen. De inspectie gaat bij één farmaceutisch
bedrijf handhaven.

Toetsen GLP-claims
De inspectie houdt toezicht op onderzoeksinstellingen die klinische studies
uitvoeren. Om een klinische studie te mogen doen, is toestemming nodig van de
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Aanvragen hiervoor bevatten
preklinische studiegegevens. Het RIVM heeft in 2017 hiernaar onderzoek gedaan.
Daaruit komt onder andere dat de GLP-status niet altijd vermeld is. En dat onduidelijk
is of dat wordt meegewogen in de beoordeling van een aanvraag. Die beoordeling
gebeurt soms ook door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De
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inspectie zal met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek nader
overleggen om het toetsen van claims op GLP door een METC te verbeteren.
Orgaandonatie: wat speelt er?
In 2017 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de Nederlandse Transplantatie
Stichting (NTS). Doel was te beoordelen of NTS een werkend systeem heeft dat ervoor
zorgt dat een orgaan vrij is van aandoeningen die ziektes kunnen overbrengen. Maar
ook dat een orgaan kwalitatief zo goed mogelijk blijft na het verkrijgen ervan. En dat
een orgaan van donor tot ontvanger en terug te traceren is. In 2018 inventariseert de
inspectie de risico’s in deze keten.
Toezicht op apotheken
De inspectie startte in 2016 in het kader van het toezicht op de Opiumwet een
samenwerkingstraject met de KNMP[40]. Samen hebben zij een handreiking voor het
toezicht op de administratie van Opiumwetmiddelen in apotheken voor apothekers
ontwikkeld. In 2017 is deze handreiking in gebruik genomen. De inspectie heeft
ca. 40 apotheken bezocht om te controleren of ze aan de eisen voldeden. Een interne
evaluatie door de inspectie heeft plaatsgevonden.
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A4.6.4 Incidententoezicht
De inspectie hecht groot belang aan het bevorderen van transparantie om
ongewenste beïnvloeding en belangenverstrengeling bij het voorschrijven van
geneesmiddelen tegen te gaan. Het toezicht hierop is in ontwikkeling. In 2017 startte
de inspectie een onderzoek naar aanleiding van een melding over mogelijke
belangenverstrengeling bij de inkoop van groeihormonen.
De inspectie heeft in 2017 haar strategie voor de aanpak van illegaal aanbod van en
handel in medische producten voortgezet.
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KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
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initiatieven voor bijvoorbeeld ouderen met beperkingen of cliënten met een
psychische zorgvraag.
Deskundigheid
De deskundigheid van de zorgmedewerkers sluit niet altijd goed aan bij de complexe
zorgvraag. Ook de setting verandert waarin het werk gedaan moet worden: bij
cliënten thuis, of op een zorgboerderij bijvoorbeeld. Dat heeft impact op de manier
van werken en vraagt flexibiliteit.
Daarnaast lukt het verpleegzorginstellingen niet altijd kwaliteit en veiligheid goed te
bewaken. Dat maakt de kans op fouten groter.
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Type huis

Aantal verpleeg- en verzorgingshuizen

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Ruim 2.300

Bron: zorgkaartnederland.nl

A5.1.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Er is veel maatschappelijke betrokkenheid bij de verpleeg- en verzorgingshuizen
(V&V). Dat geldt voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers.
Groot aanpassingsvermogen nodig
De komst van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning
heeft belangrijke gevolgen voor V&V: er stromen minder mensen in, maar de
gemiddelde zorgzwaarte is hoger. Ze verblijven gemiddeld ook veel korter in het
verpleeghuis. De gevolgen (minder locaties en grotere vraag naar hoger opgeleide
medewerkers) zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar vragen om een groot
aanpassingsvermogen. Daarnaast is er ook een groei van cliënten met een
psychiatrische problematiek binnen V&V. Door de afbouw van de langdurige
geestelijke gezondheidszorg komen deze cliënten vaker terecht in de verpleeghuizen.
Groei
Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen
in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Als gevolg van deze stijging zal
ook de vraag naar zorg groeien. Er komen veel nieuwe zorgaanbieders bij, terwijl er
ook veel fusies en faillissementen zijn. Er is geen betrouwbaar register van
verpleeg- en verzorgingshuizen. De inspectie screent regelmatig het veld op nieuwe
aanbieders. Een trend in de langdurige zorg is de groei van kleinschalige woon-
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Medicatiebeoordeling
De jaarlijkse medicatiebeoordeling door artsen en apothekers gebeurt nog
onvoldoende. Er is ook te weinig aandacht voor de risico’s van polyfarmacie[41] en het
(afbouwen van het) gebruik van psychofarmaca. Dat laatste speelt ook mee bij het
terugdringen van vrijheidsbeperking. Hierbij speelt daarnaast het risico dat – met
name kleine zorgaanbieders – niet tijdig externe expertise inschakelen.
A5.1.2
Toezichtstrategie
De inspectie werkt verder aan de ontwikkeling van haar risicotoezicht. Ze wil meer
aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector zelf. Ze bouwt ook verder aan de
risico-indicatoren. Het is de bedoeling dat het veld dan per indicator laat zien hoe de
situatie daarop is. Dit moet een goede basis geven voor het invullen van het risicotoezicht. De inspectie start daarnaast met toezichtbezoeken in de zorg thuis. En ze
onderzoekt of ervaringsdeskundigen meerwaarde bieden bij inspectiebezoek.
Toezichtinstrument
Voor V&V is in 2016 een nieuw toetsingskader vastgesteld en er is een toezichtinstrument bij ontwikkeld: het Modulair kerninstrument (MKI). Doel is de focus
[41]
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meer te leggen op aandacht, respect en begrip voor de cliënt. Hoe geeft de instelling
vorm aan cliëntgericht werken? Ook sturen op kwaliteit en (medicatie)veiligheid,
infectiepreventie, vrijheidsbeperkende maatregelen en deskundigheid van personeel
zijn belangrijke thema’s. De SOFI[42]-methode van observeren is daarom nu onderdeel
van het bezoek. Twee inspecteurs lopen dan elk op een afdeling een dag(deel) mee.
Wat gebeurt er aan overleg, activiteiten? Daar sluiten ze bij aan. Na afloop stellen ze
vragen aan de werkvloer. En komt er een rapport met een oordeel. Dat gebeurt nu op
een vier- in plaats van een tweepuntsschaal. Het bezoek is onaangekondigd.
Ook de sector gehandicaptenzorg werkt hiermee (zie §A5.2.3).

ingezet bij alle 220 inspectiebezoeken. Dit is geëvalueerd eind 2017. De resultaten
ervan volgen in 2018 in een factsheet.
Hanneke Sikkema, afdelingshoofd verpleeg- en verzorgingshuizen:
“Ons inspectiebezoek laat nu meer de film zien in plaats van alleen maar een foto. We
nemen de context mee waarin de zorg wordt verleend. Het rapport dat we daarmee
opstellen krijgt meer nuance. Het is ook meer herkenbaar voor de instelling. Onze nieuwe
werkwijze is door het veld heel positief ontvangen.”

Samen
De inspectie zet in op meer samenwerking met de inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ISZW). En onderzoekt hoe dit het beste kan. Want vaak komen
beide inspecties bij dezelfde organisaties. Het veld ervaart dat als administratieve last.
Verder zal in de gesprekken met de bestuurder extra aandacht zijn voor de manier
waarop hij stuurt op kwaliteit en veiligheid.
A5.1.3
Risicotoezicht
De afdeling V&V werkt risicogestuurd. In dit kader zijn 297 inspecties uitgevoerd.
Daarnaast werden 224 bezoeken aan nieuwe toetreders gebracht. Dit waren
voornamelijk aanbieders van thuiszorg, maar er was ook een klein deel gehandicaptenzorg en ggz.
Modulair kerninstrument toegelicht én getest
In 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader voor verpleeghuizen
opgesteld. De inspectie heeft dit aangegrepen om het Modulair kerninstrument MKI,
haar nieuwe toetsingsinstrument, toe te lichten. En op deze manier het veld mee te
nemen in de veranderingen. Dat gebeurde op vijftien bijeenkomsten in het hele land.
Dit is als heel positief ervaren. De inspectie krijgt er een menselijk gezicht door.
Na het MKI bij een aantal bezoeken te hebben uitgeprobeerd, is het vanaf maart 2017
[42]

SOFI: Short Observational Framework for Inspection. Dit is een observatiemethode die kan worden
toegepast als mensen niet zelf kunnen aangeven hoe zij de zorg ervaren.
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Samenwerking ISZW
In 2017 zijn bij wijze van pilot twintig inspectiebezoeken samen met ISZW gedaan.
Doel was te kijken of de inspecties door samen op te trekken elkaar kunnen
versterken. En de belasting voor het veld kunnen verminderen. Er is meer zicht
gekomen op de inhoud en de werkwijze van beide inspecties.
Inzet ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoek
In het Meerjaren Beleidsplan 2016-2019 staat dat onderzoek of de inzet van ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoek meerwaarde heeft. De inspectie heeft dit onderzoek
in 2017 opgepakt. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) keek
vanuit de Academische Werkplaats Toezicht mee (zie ook §C5). Een klankbordgroep
van stakeholders begeleidde het. In het project hebben acht ervaringsdeskundigen
aan twintig bezoeken meegewerkt. Zien zij andere dingen? Kan hun inbreng het
toezicht versterken? En hoe dan eventueel? De evaluatie wordt in 2018 verwacht.
Toezichtbezoeken in de zorg thuis
In 2016 heeft de inspectie een toetsingskader en -instrument ontwikkeld voor
toezicht in de zorg thuis (zie ook §A3.1). Branche- en koepelorganisaties, patiëntenorganisaties en tien thuiszorgorganisaties leverden hiervoor input. Er is breed
draagvlak voor in het veld. In 2017 is het ingevoerd. Uitgangspunt is cliëntgericht
toezicht. Omdat dit om bezoeken in een nieuwe setting gaat, zijn zeven V&Vinspecteurs intern geschoold. Zij hebben 28 inspectiebezoeken afgelegd. Zo’n bezoek
duurt twee dagen en omvat een presentatie door de bestuurder over ontwikkelingen
in de zorg. Verder volgen de inspecteurs twee wijkteams en lopen zij ook visites mee.
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Aan het einde van de tweede dag presenteren de inspecteurs hun bevindingen. Het
bezoek is aangekondigd, maar bevat ook onaangekondigde elementen. De algehele
evaluatie volgt in 2018. Dan vindt mogelijk ook bijstelling plaats van het toetsingskader en - instrument. De rapporten van de geïnspecteerde thuiszorgorganisaties zijn
gepubliceerd.
A5.1.4
Incidententoezicht
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg verplicht zorgaanbieders
om ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Dan is er sprake van een calamiteit
of van geweld binnen de zorgrelatie. Of, sinds 2016, van ontslag wegens disfunctioneren. In totaal kwamen er in 2017 over verpleeg- en verzorgingshuizen 1.140
meldingen binnen. Ook dit jaar waren het vooral meldingen over val- en tilincidenten, medicatieveiligheid en slik- en stikincidenten. Van deze 1.140 meldingen
waren er 390 in verband met een (vermeende) calamiteit en waren er 80 meldingen
van ontslag wegens disfunctioneren.
Doorontwikkelen
De inspectie wil haar incidententoezicht bij de verpleeg- en verzorgingshuizen
verder ontwikkelen om meer effectief te zijn en een bijdrage te leveren aan de
patiëntveiligheid. De zorgaanbieder moet onderzoek doen naar elke melding. De
focus zou dan moeten liggen op het leren ervan en ontwikkelen. Meer daarop, dan
op de calamiteit zelf. Vanuit ‘gezond vertrouwen en vergroten lerend vermogen’ zijn
hierover in 2017 en begin 2018 gesprekken gevoerd met de brancheverenigingen
ActiZ, BTN en Verenso. Zij zijn positief over de ontwikkeling dat het leren en
ontwikkelen steeds belangrijker wordt.
Rapportage
De afdeling V&V rapporteerde over de calamiteitenmeldingen in de publicatie
‘In openheid leren van meldingen’, 2017. Het was voor de tweede keer dat de
inspectie op deze manier de opvolging van de calamiteitenmeldingen openbaar
maakte. Hiermee wil ze het leren ervan bevorderen. En zo de zorg verbeteren. In
deze publicatie was ook de medisch specialistische zorg meegenomen. In 2018
verschijnt dit beeld over alle sectoren.
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A5.2

Gehandicaptenzorg: samen werken aan betere zorg

Aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in 2016
Type gehandicaptenzorg

Aantal zorgaanbieders

Verstandelijk gehandicapten

Bijna 250

Lichamelijk gehandicapten

Ruim 10

Visueel gehandicapten

Bijna 20

Auditief gehandicapten

Ruim 70

Bron: zorgkaartnederland.nl

A5.2.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
In de zorg voor mensen met een beperking moet aandacht voor kwaliteit en veiligheid hand in hand gaan met aandacht voor kwaliteit van leven. Dat is de boodschap
uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg die in 2016 voor de gehandicaptenzorg
is gepresenteerd: ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’. De inspectie
werkt samen met branche- en cliëntenorganisaties aan de realisatie van deze
kwaliteitsagenda.
Persoonsvolgende bekostiging
Er loopt een pilot met persoonsvolgende bekostiging in de gehandicaptenzorg. Het
experiment zorgt ervoor dat cliënten meer vrijheid hebben om de zorg af te nemen
bij de zorgaanbieder van eigen keuze, waardoor zij meer zeggenschap krijgen over
de geleverde zorg. De inspectie volgt de ontwikkelingen en bekijkt wat het voor het
toezicht kan betekenen.
Divers
De gehandicaptenzorg is een sector met veel diversiteit. Over het algemeen bestaat
het beeld dat de gehandicaptenzorg op orde is. In haar risicotoezicht en incidententoezicht ziet de inspectie ook voorbeelden waarin de zorg niet goed (genoeg) is.
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Netwerkzorg
In de zorg voor mensen met een beperking is goede samenwerking belangrijk. Het
gaat dan om de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals met ieder een
eigen rol. Denk aan artsen, gedragsdeskundigen, apothekers en begeleiders. Het
gaat ook om de samenwerking tussen die zorgprofessionals en het netwerk van de
cliënt, zijn vertegenwoordiger (indien van toepassing), familie, vrienden,
vrijwilligers. In het toezicht bekijkt de inspectie hoe die samenwerking verloopt.
Daarnaast is er regelmatig sprake van zorg aan verschillende doelgroepen in eenzelfde woning of op dezelfde locatie. De inspectie werkt in dat kader verder aan
integraal of sectoroverstijgend toezicht. Kennisdeling en samenwerking met
(gemeentelijke) toezichthouders in het kader van de Wmo is ook van belang. De
inspectie maakt daarom afspraken met gemeenten over het toezicht bij zorgaanbieders waar zorg zowel via de Wmo als de Wlz wordt aangeboden.

A5.2.3
Risicotoezicht
Het risicotoezicht op de gehandicaptenzorg richt zich in 2017 op kwaliteit, veiligheid
en kwaliteit van leven. Daarnaast gaat het ook over netwerkzorg, goed bestuur en de
doelgroep mensen met een ernstig meervoudige beperking. Zo wil de inspectie
bijdragen aan de ambities uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. En tegelijkertijd werk maken van ‘agenderen en samenwerken’ en ‘gezond vertrouwen’ als basis
voor haar toezicht in de gehandicaptenzorg. In de gehandicaptenzorg zijn in 2017
126 toezichtbezoeken gebracht.

Bijzondere aandacht
Specifieke doelgroepen vragen om bijzondere aandacht. Als het bijvoorbeeld gaat
om mensen met een ernstig meervoudige beperking, ouderen met een verstandelijke
beperking en mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met
psychiatrische problematiek is specifieke kennis en kunde vereist. En zijn ook goede
richtlijnen en leidraden nodig.
Veiligheid
In de gehandicaptenzorg zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verhogen
van medicatieveiligheid en het terugdringen van vrijheidsbeperking. Maar het kan en
moet nog beter.
A5.2.2 Toezichtstrategie
Bij gehandicaptenzorg is het belangrijkste doel dat cliënten de zorg en aandacht
krijgen die zij nodig hebben. Persoonsgerichte zorg is daarom een standaardonderwerp in het itoezicht van de inspectie. Naast het risicotoezicht en het
incidententoezicht belicht de inspectie jaarlijks enkele thema’s in de gehandicaptenzorg die extra aandacht vragen. In 2017 zijn het de zorg voor mensen met een
ernstige meervoudige beperking en eigen regie van cliënten.
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Modulair kerninstrument ingezet
Net als in de ouderenzorg heeft de inspectie in de gehandicaptenzorg in 2017 het
Modulair kerninstrument (MKI) ingezet bij inspectiebezoeken. De sector is daar eerst
van op de hoogte gesteld. De reacties waren positief. Het instrument legt de nadruk
op ‘persoonsgerichte zorg’. Hoe ziet dat er bij een zorgaanbieder uit? Met de SOFImethode worden bewoners en medewerkers in hun normale doen geobserveerd. In
2018 volgt een publicatie over de ervaringen met het aangepaste toezicht.
Edwin van Houten, afdelingshoofd gehandicaptenzorg en zorg voor asielzoekers
en justitiabelen:
“Werken met het nieuwe toezichtinstrument is wennen. Maar inspecteurs kijken graag
naar de persoonsgerichtheid in de zorg. Ze zijn blij dat dit aandacht krijgt in het toezicht.”
Goed bestuur
De raad van bestuur van een zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid om goede
zorg te organiseren en te waarborgen. Daarom heeft de inspectie in haar toezicht
extra aandacht voor goed bestuur. Er is in 2017 met 50 bestuurders uit de gehandicaptenzorg een gesprek gevoerd over de besturing van hun organisatie. In 2017 zijn
ook twee rondetafelgesprekken georganiseerd tussen (nieuwe) bestuurders in de
gehandicaptenzorg en inspecteurs. In deze gesprekken was aandacht voor kennismaking, de werkwijze en de prioriteiten van de inspectie. De inspectie krijgt zo ook
feedback vanuit de sector. In 2018 gaat ze daarmee door. De Academische Werkplaats
Toezicht heeft in 2017 een onderzoek ingezet naar goed bestuur in de gehandicaptenzorg. Welke manier van toezicht houden past daarbij?
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Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg werkt het veld aan een nieuw kwaliteitskader. De focus ligt
daarin op de relatie tussen de cliënt en de medewerker. Er hoort een nieuwe manier
van rapporteren bij. Dat gebeurt aan de hand van de pijlers van het kwaliteitskader.
In 24 organisaties, de ‘proeftuinen’, is het uitgetest. De inspectie bezocht deze proeftuinen. Ze hadden aan de hand van het kwaliteitskader voor hun organisatie een
Kwaliteitsrapport geschreven. Hierin vertelden zij het verhaal over kwaliteit en
veiligheid, zoals dat in hun organisatie vorm krijgt. Met de bestuurders en cliënten
heeft de inspectie over deze kwaliteitsrapporten gesproken. Wat zegt zo’n rapportage
over de zorg? Klopt het beeld in het rapport met de werkelijkheid? Welke rol spelen
cliënten en cliëntvertegenwoordigers bij het schrijven van het rapport? De inspectie
is positief: kwaliteitsrapporten kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het
proces van leren en verbeteren in de gehandicaptenzorg. In 2018 leveren alle zorgaanbieders een eigen kwaliteitsrapport op. De inspectie gebruikt de informatie die
dit oplevert voor haar toezicht.
Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
In 2017 presenteerde de inspectie twee onderzoeken die ook aansluiten bij de
prioriteiten uit de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg[43]. In het eerste is de zorg
voor mensen met een ernstige meervoudige beperking onderzocht. Het tweede ging
over de eigen regie van de cliënt.
Hoe goed is de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking?
Het onderzoek naar de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
bouwde voort op een onderzoek uit 2016. Het bestond in 2017 uit acht toezichtbezoeken. Er is geobserveerd, er zijn gesprekken gehouden met betrokkenen en er
is bronnenonderzoek gedaan. De resultaten zijn gepresenteerd op een conferentie.
Deelnemers kwamen uit het hele veld: artsen, begeleiders, belangenorganisaties,
cliëntvertegenwoordigers, bestuurders. Ook het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport was erbij. Ze kregen veel handvatten om de zorg aan deze doelgroep
te verbeteren. Van de gelegenheid om kennis uit te wisselen maakten ze ook
[43]

www.ikdoemee.nl is de campagnesite, een van de acties van de kwaliteitsagenda.
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dankbaar gebruik. En afspraken zijn gemaakt om bij elkaar ‘good practices’ te gaan
bekijken. Voor het toezicht op deze vorm van zorg is een aparte vragenset gemaakt
voor in het MKI.
Eigen regie van de cliënt
Kun jij leven zoals jij dat wilt? Dat is de titel van de factsheet die is gepubliceerd naar
aanleiding van een onderzoek hiernaar. In dit onderzoek zijn 38 organisaties bezocht.
Ze zijn geselecteerd op soort aanbieder en spreiding over het land. Er is met cliënten zelf,
hun vertegenwoordigers en hun begeleiders gesproken. Daarmee kreeg de inspectie
de driehoek in beeld. Resultaat: het gaat best goed, maar het kan beter. De resultaten
zijn ook gepresenteerd in een filmpje om ze meer aandacht te kunnen geven.
A5.2.4 Incidententoezicht
De inspectie heeft de ambitie om de uitkomsten van incidententoezicht openbaar te
maken. Gepubliceerd is bijvoorbeeld een onderzoek naar de zorg voor twee cliënten
die werden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een inwoner van de
gemeente De Marne. De inspectie heeft met de gemeentelijk toezichthouder onderzocht of de zorg en ondersteuning aan de twee cliënten goed is geweest. Ze werkt in
2018 verder aan haar beleid op openbaarmaking: meer trendgericht en door cijfers
gestaafd.
Opvolging verbetermaatregelen vraagt aandacht
De kwaliteit van de onderzoeken die zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg
doen naar aanleiding van meldingen is over het algemeen verbeterd. Als het eigen
onderzoek van zorgaanbieders niet goed genoeg was, ging de inspectie in gesprek
met bestuurders. Bij die gesprekken werd aandacht besteed aan het lerend vermogen
van de organisatie. De opvolging van gevraagde verbetermaatregelen heeft extra
aandacht gekregen in het toezicht. Dit krijgt in 2018 een vervolg.
Meldingen
In 2017 zijn 536 meldingen binnengekomen en 580 afgesloten. Daarvan zijn er 378
behandeld binnen de afdeling. Ze gingen vooral over geweld in de zorg (216) en over
dagelijkse zorg (60). Er waren meer meldingen ‘ontslag wegens disfunctioneren’.
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Als een melding niet onder de verantwoordelijkheid van de inspectie viel, verwees ze
dikwijls naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder of naar een andere
toezichthouder (bijvoorbeeld de gemeente). Of ze ging op bezoek bij de zorgaanbieder waarover geklaagd werd.

Aantallen en soorten instellingen voor forensische zorg
Soort instelling

Aantal instellingen

Penitentiaire inrichtingen (PI’s)

24
[46]
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Calamiteitenrapportages
De ontvangen calamiteitenrapportages gaven een beeld van de (basis)oorzaken van
de calamiteit. En van de maatregelen die de zorgaanbieder zou nemen om de
kwaliteit van zorg te verbeteren. De inspectie beoordeelde alle rapportages. Daarna
gaf ze haar bevindingen terug aan de zorgaanbieder. Enkele zorgaanbieders kregen
onaangekondigd bezoek van de inspectie. Zo toetste ze of de verbeteringen ook
daadwerkelijk in de praktijk waren terug te vinden.
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13

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s)
			

7 (3 rijks justitiële jeugdinrichtingen en
4 particuliere justitiële jeugdinrichtingen

Detentiecentra voor vreemdelingen (DC’s)

4

Bron: www.dji.nl, maart 2018

Gemiddelde capaciteit gevangeniswezen, 2012-2016 (inclusief Penitentiaire
Psychiatrische Centra)

Instellingen voor forensische zorg: veel aandacht voor
samenwerking

Forensische zorg is zorg die wordt verleend aan een justitiabele met een psychogeriatrische, psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke handicap.
En zorg die, al dan niet als voorwaarde, onderdeel uitmaakt van een straf of maatregel[45]. Het delict kan mede het gevolg zijn van een psychische stoornis, verslaving of
verstandelijke beperking. Wat forensische geestelijke gezondheidszorg uniek maakt,
is dat de medische zorg vorm krijgt binnen een sterk beveiligde omgeving.

2012

2013

2014

2015

2016

12.705

12.454

12.071

11.892

11.708

[44]

C Bedrijfsvoering in 2017
1
2
3
4
5

(FPC’s)

Bron: DJI in getal 2012-2016, juli 2017

Bezetting Forensische psychiatrische centra naar geslacht, 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

1.768

1.704

1.564

1.463

1.374

man

1.654

1.592

1.462

1.364

1.285

vrouw

114

112

102

99

89

Bron: DJI in getal 2012-2016, juli 2017

[44]

[45]

Justitiabelen: alle mensen die bij Dienst Justitiële Inrichtingen zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in
een penitentiaire inrichting (gevangenis), een rijksjustitiële jeugdinrichting of zij verblijven in een
detentie- of uitzetcentrum of een forensisch psychiatrisch centrum.
Interim-besluit Forensische Zorg.
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Kwetsbaar
Zorg en veiligheid kunnen in de klinische forensische zorg op gespannen voet
staan met elkaar. Het is zoeken naar de juiste balans, met risico op een ongewenste
uitkomst voor zorg en/of veiligheid. Vooral gedetineerden met zeer ernstige
meervoudige problematiek zijn kwetsbaar. De vrijheidsbeperkingen maken de
problematiek vaak ook nog groter.
In de justitiële inrichtingen wordt verwacht dat zorgprofessionals en niet-zorgprofessionals afdelings- en sectoroverschrijdend met elkaar samenwerken. Hierdoor
is de medische informatieoverdracht in de keten ingewikkeld en foutgevoelig. Zo
ontstaat het risico dat de zorgverleners rond de patiënt over onvoldoende of onjuiste
informatie beschikken.

A5.3.1 Ontwikkelingen en risico’s in 2017
De aanhoudende daling van de criminaliteit en alternatieve strafoplegging (zoals
enkelbanden) zorgt al jaren voor een dalende vraag naar gevangeniscellen.
Verschillende gevangenissen zijn inmiddels gesloten. Ook het aantal tbs-patiënten
loopt terug. De toegankelijkheid van de juiste zorg op het juiste moment is in deze
context een blijvende uitdaging. Zeker in een periode van organisatieverandering is
dit een bijzondere bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Crisisinterventie
Ggz-instellingen doen nu en dan noodgedwongen een beroep op de forensische
psychiatrische centra (FPC’s). Dat is voor een kleine groep psychiatrische patiënten
met complexe problematiek. Als zij zeer agressief zijn, kunnen ze niet in de reguliere
instelling blijven. Vanwege de betere beveiligings- en behandelingsmogelijkheden
worden ze dan voor crisisinterventie opgenomen in een FPC. Deze opname vindt in
de regel plaats met een Bopz[47]-maatregel.
Nieuwe wetgeving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gewerkt aan de nieuwe Wet forensische
zorg (Wfz). Deze zal op 1 januari 2019 in werking treden en moet ervoor zorgen dat de
juiste patiënt op de juiste plek komt. En dat voldoende forensische zorgcapaciteit
beschikbaar is. Ook regelt de wet dat deze kwalitatief goede zorg is gericht op de
veiligheid van de samenleving. En dat er een goede aansluiting is tussen de
forensische en de curatieve zorg. Daarnaast wordt de aansluiting tussen het strafsysteem en de ggz in juridische zin afgestemd en daar waar mogelijk verbeterd.
Parallel aan de Wfz is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in
voorbereiding. Die Wvggz zal de huidige Wet Bopz vervangen. Hierbij is een belangrijk verschil dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.
De Wfz en de Wvggz moeten samen bijdragen aan verbetering van de zorgverlening
aan psychiatrische patiënten. Patiënten die in aanraking komen met het strafrecht
kunnen straks in elke fase van het strafrechtelijk traject behandeling in de reguliere
ggz krijgen.
[47]

A5.3.2
Toezichtstrategie
Toezicht houden op de forensische zorg vraagt intensieve samenwerking tussen
toezichthouders van verschillende organisaties. De inspectie zette in 2017 de nauwe
samenwerking voort met de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV), ook in het kader
van het toezicht op de Jeugd Justitiële Inrichtingen (conform de Jeugdwet). Ze is
daarnaast deelnemer aan het Nationaal Preventief Mechanisme (NPM)[48]. Dit ziet in
Nederland toe op een menselijke behandeling van personen die door de overheid in
hun vrijheid zijn beperkt. Ook adviseert NPM de verantwoordelijken op dit punt.
A5.3.3
Risicotoezicht
De inspectie geeft in het incidenten- en risicotoezicht bijzondere aandacht aan de
organisatie en uitvoering van zorgverlening aan Bopz-patiënten in tbs-klinieken. Ook
onderzoekt ze de meldingen over onvrijwillige geneeskundige behandelingen.
Bopz-patiënten in forensisch psychiatrische centra
Soms kunnen Bopz-patiënten door hun afwijkende gedrag niet (langer) verblijven
in een reguliere zorginstelling. Zij komen nogal eens terecht in forensische
[48]

Bopz: Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen.
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Het Nederlandse NPM bestaat naast de inspectie uit de IJenV en de Raad voor Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming. De toehoorders zijn de Commissies van Toezicht voor justitiële inrichtingen
(CvT), de Commissies van Toezicht Arrestantenzorg (CTA) en de Commissie van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee.
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psychiatrische centra. Deze zijn vaak niet op hen ingericht. Hoe worden zij daar
verzorgd? Hoe houden de centra rekening met hun rechtspositie? Want zij hebben
geen terbeschikkingstelling opgelegd gekregen. In 2017 heeft de inspectie zes
klinieken bezocht en gekeken naar de organisatie en de kwaliteit van zorg. Het
rapport volgt in 2018.
Onvrijwillige geneeskundige behandelingen onder de loep
Als onvrijwilligheid een rol speelt, zijn waarborgen nodig dat de zorg goed is. Om
dit te onderzoeken is in 2017 een nieuw toetsingsinstrument ontwikkeld. Er zijn aan
alle elf FPC’s inspectiebezoeken gebracht. De inspectie bestond uit gesprekken met
medewerkers en dossieronderzoek. Ze leverden een aantal aandachtspunten op. De
resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 2018 bekend worden gemaakt.
Samenwerking met andere inspecties geïntensiveerd
Goede samenwerking met IJenV is essentieel in het toezicht op een justitiële setting.
Een aantal onderzoeken is samen opgepakt. Zo heeft de inspectie samen met IJenV
een ernstig incident in FPC De Kijvelanden onderzocht. Hoe was daar de zorg
geregeld? Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de Commissies Toezicht
Arrestantenzorg. Zij weten hoe de arrestantenzorg eruit ziet. Hoe gaat het met de
zorgaspecten daarin? Zij hebben mogelijk informatie die signalen kunnen zijn voor
risicotoezicht.
Edwin van Houten, afdelingshoofd gehandicaptenzorg en zorg voor asielzoekers
en justitiabelen:
“Het gaat in de forensische zorg vaak om complexe en gevoelige zaken. Die pakken we
samen met andere toezichthouders op. De inspectie besteedt er veel aandacht aan.”
A5.3.4 Incidententoezicht
In 2017 is het meldingenoverleg met IJ&V doorontwikkeld. Elke twee weken vindt
overleg plaats over de meldingen die beide inspecties aangaan. Het betreft met name
incidenten en sterfgevallen in detentie.

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017
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Verbeterslagen
De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om
calamiteiten te melden bij de inspectie. Bij elke melding van overlijden in een
justitiële inrichting vraagt de inspectie de desbetreffende instelling onderzoek te
doen. Een onafhankelijke calamiteitenonderzoekscommissie onderzoekt dan de
meldingen. In 2017 is aan de Dienst Justitiële Inrichtingen aangegeven dat de
kwaliteit van de onderzoeken in het algemeen beter kan. En: hoe eerder het onderzoek plaatsvindt, hoe beter. Want des te sneller zijn de verbeteringen doorgevoerd.
Er zijn afspraken gemaakt over wat de inspectie van de commissies aan verbeteringen
verwacht. Deze verbeterpunten zijn ook aangegeven in de gesprekken met de
directies van de instellingen zelf. Ze gaan over de sturing op kwaliteit en continuïteit
van de zorg en over risicobeheersing. De inspectie volgt de voortgang.
De inspectie gebruikt sinds 2017 nieuwe analysemethodes bij het beoordelen van
het incidentenonderzoek. Daarmee kan ze de kwaliteitsverbetering van het onderzoek door de zorgaanbieders stimuleren: ze wil ook daarin lerend vermogen zien.
In 2017 zijn 66 meldingen afgesloten.

A5.4

Medische zorg in opvangcentra voor asielzoekers:
overdracht in beeld

Gemiddelde capaciteit gevangeniswezen, 2012-2016 (inclusief Penitentiaire
Psychiatrische Centra)
2014

2015

2016

2017

29.891

58.880

31.642

31.327

Bron: https://ind.nl/over-ind/Cijfers-publicaties/

A5.4.1 Ontwikkelingen en risico’s in 2017
De medische zorg aan asielzoekers stond de afgelopen jaren onder druk door de
grote instroom van asielzoekers. De inspectie constateerde risico’s op het gebied van
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de medische intake en de bereikbaarheid van de Gezondheidscentrum Asielzoekers
Praktijklijn. Maar ook bij de tbc-screening, het bereiken van de jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze risico’s zijn
verbeteringen in gang gezet. In 2017 gaat het om veel minder asielzoekers.
Ketenpartners zijn Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA),GGD GHOR Nederland,
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Menzis COA Administratie (MCA). In
2017 is een nieuwe ketenpartner in beeld gekomen: Arts en Zorg. Deze organisatie
neemt per 1 januari 2018 de medische zorg in alle opvangcentra op zich. Ze neemt
deze taak over van GCA.
A5.4.2 Toezichtstrategie
De inspectie richt haar toezicht op de gesignaleerde risico’s. En op de doorontwikkeling van monitorinformatie, medische intake, zorg aan zwangeren, huisartsenzorg, bereik van de jeugdgezondheidszorg en inzicht in vervolgscreening tbc.
Ze heeft regelmatig contact met de ketenpartners.
A5.4.3 Risicotoezicht
Eind 2016 en begin 2017 bezocht de inspectie tien locaties. Deze inspanning was
bedoeld om ketenpartners te stimuleren te voldoen aan de normen voor medische
zorg aan asielzoekers. Uit de bezoeken bleek dat GCA goede zorg levert aan asielzoekers en dat deze bereikbaar is. Het GCA-zorgconcept is zorgvuldig ontwikkeld en
wordt volgens een vast landelijk format uitgevoerd op iedere locatie. De inspectie
wees op het risico van sluiting van locaties (door verminderde instroom van asielzoekers) met daarbij behorende personeelsverschuivingen. Als die veel tegelijk
plaatsvinden, kan het opgebouwde zorgnetwerk onder druk komen te staan. En
kunnen opgebouwde hulpverleningsrelaties onderbroken worden. In voorkomende
gevallen is dan niet altijd duidelijk hoe en waarvoor zorgverleners bij elkaar terecht
kunnen. Ook bleek uit de bezoekronde dat de centrale medische screening (bij
binnenkomst in Nederland) goed is ingevoerd.
Leeftijdsonderzoek
De inspectie heeft in 2017 ook onderzoek gedaan naar het proces van leeftijdsonderzoek. Dit betreft het vaststellen van meer- of minderjarigheid van een asiel-
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zoeker. De inspectie heeft, samen met IJenV en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, de werkwijze van het leeftijdsonderzoek getoetst en aan de
betrokken partijen waar nodig aanpassingen gevraagd.
Overdracht uitvoering zorg
In 2017 heeft de inspectie aandacht besteed aan de overdracht van de uitvoering van
de zorg. Tot en met 2017 gebeurde dat door GCA. Per 2018 is Arts en Zorg hiervoor
verantwoordelijk. Zij wonnen de aanbesteding die door het COA was uitgeschreven.
De inspectie heeft met het COA en Arts en Zorg intensief contact gehad over deze
overgang. Nadrukkelijk is doorgesproken wat de zorgen zijn. Die gaan vooral over de
bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de eerstelijnszorg. En over de continuïteit
van zorg bij overplaatsing of verhuizing. Daarnaast heeft de inspectie twee locaties
bezocht waarbij gekeken is naar de voorbereiding op de overheveling van zorg.
Edwin van Houten, afdelingshoofd gehandicaptenzorg en zorg voor asielzoekers
en justitiabelen:
“De eerste berichten zijn dat de overgang naar de andere zorgaanbieder goed verloopt.
Dat is goed nieuws. De inspectie houdt de vinger aan de pols.”
A5.4.4 Incidententoezicht
In 2017 zijn negen meldingen binnengekomen en in behandeling genomen over zorg
aan asielzoekers. Hierin verschilt 2017 niet opvallend van voorgaande jaren.

A5.5

Geestelijke gezondheidszorg: toezicht steeds meer gericht
op omgeving cliënt

Onder toezicht van de inspectie vallen alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het gaat over de ggz in een instelling en daarbuiten, de ambulante ggz.
Ggz door vrijgevestigde zorgaanbieders, verslavingszorg en ziekenhuispsychiatrie
horen hier ook bij. De aanbieders zijn zeer verschillend, zowel in omvang, organisatievorm als in soort zorgaanbod.
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Aantal zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg
Type zorgaanbieder

Aantal

Vrijgevestigde aanbieders

Ruim 8.000

Aantal ggz-instellingen, daaronder vallen:

Ruim 700

Wetten
De Wet verplichte ggz (Wvggz) als opvolger van de Wet Bopz treedt per 2020 in
werking. Deze wet biedt nieuwe mogelijkheden, die ook van betekenis zijn voor
het toezicht. Denk aan verplichte ggz buiten de accommodatie.
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) groeit het aantal
meldingen, onder andere vanwege de meldplicht van ‘ontslag wegens disfunctioneren’.

• Basis-ggz
• Gespecialiseerde ggz

A5.5.2 Toezichtstrategie
De inspectie sluit aan bij de ontwikkeling dat geestelijke gezondheidszorg midden in
de samenleving wordt aangeboden. Voor zowel het risico- als het incidententoezicht
geldt dat bij activiteiten steeds vaker naar de mening van de cliënt, patiënt of zijn
naaste of nabestaande wordt gevraagd. Naast het toezicht op de grotere geïntegreerde
instellingen richt de inspectie zich ook op kleinere instellingen en de solistisch
werkende zorgverleners binnen de ggz.

• Combinatie basis- / gespecialiseerde ggz
• Langdurige ggz
• Combinatie gespecialiseerde / langdurige ggz
• Combinatie basis-ggz / gespecialiseerde ggz /
		langdurige ggz
• Psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen
Bron: Marktscan 2016

A5.5.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijft in beweging. Er ligt een flinke ontwikkelopgave voor het aanbieden van ambulante zorg. De aanhoudend te lange wachttijden
binnen de ggz zijn reden voor zorg. Voor de cliënt, maar ook voor zijn directe
omgeving, zijn tijdige en toegankelijke zorg heel belangrijk. Samenwerking tussen
aanbieders in lokale en regionale netwerken is daarbij essentieel.
De ggz werkt steeds meer aan het bevorderen van herstel van mensen met een
psychische aandoening. De inzet is gericht op het (weer) deelnemen aan de samenleving.

A5.5.3
Risicotoezicht
Ggz wordt midden in de samenleving aangeboden. De mening van de cliënt en zijn
naasten over de te leveren zorg doet er toe. Hoe waarderen hij en zijn naasten de
gegeven steun en samenwerking? Deze elementen hebben grote invloed op het
effect van de zorg. Bij het toezicht is de cliënt, naaste of nabestaande daarom vaker
dan voorheen gevraagd naar zijn kijk op de zaak.
Naast het toezicht op de grotere geïntegreerde instellingen heeft de inspectie zich in
2017 gericht op de solistisch werkende zorgverleners (vrijgevestigden). Nadrukkelijk is
aandacht gegeven aan netwerkzorg binnen de ambulante ggz en de acute zorgketen
in de ggz.

Kwaliteitsontwikkeling
Alle aanbieders van basis- en specialistische ggz moeten in 2017 een kwaliteitsstatuut
hebben. Hierin hebben ze opgeschreven welke zorg ze aanbieden en hoe die
georganiseerd is.
Nieuwe behandelvormen zoals ‘e-mental health’ komen op de markt. Ze kunnen
helpen de ggz toegankelijk te houden voor een brede doelgroep. De sector is volop
bezig met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Netwerkzorg: toetsingskader ambulante ggz
Ggz-aanbieders werken steeds meer midden in de samenleving in plaats van binnen
de muren van een instelling. Deze ‘ambulantisering’ van zorg brengt eigen risico’s
met zich mee. Blijft de zorg wel toegankelijk? Per doelgroep, intensiteit, specialisme
en regio zijn netwerken en zorgketens ontstaan. Netwerkafspraken moeten dan
goed werken. Ook als een acute zorgvraag speelt. En juist voor cliënten in een meer
kwetsbare positie. De inspectie heeft in 2017 een toetsingskader ontwikkeld voor het
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risicotoezicht op deze ambulante ggz en dan met name voor mensen met blijvende
psychische kwetsbaarheid. Het toetsingskader is in regionale pilots getest met
inbreng van cliënten, huisartsen en ggz-instellingen. Betrokkenen zijn geïnterviewd
en groepsgewijs gesproken. Hoe is de samenwerking en afstemming geregeld in het
netwerk? Wordt de continuïteit van zorg goed bewaakt? Wat is ieders rol? En die van
de gemeente?
In het voorjaar van 2018 wordt dit toetsingskader vastgesteld en gepubliceerd. In 2018
houdt de inspectie aan de hand van dit nieuwe toetsingskader in drie regio’s gerichte
toezichtrondes.
Erwin Pietersma, afdelingshoofd ggz:
“Voorheen richtten we ons meestal op één instelling of spraken we met name hulpverleners.
In de pilots keken we breder naar het netwerk en dan vooral vanuit het perspectief van de
cliënt. Wat maakt hij mee? Waar loopt hij tegenaan? Het was een flinke tijdsinvestering, maar
we kregen veel input. En we hebben draagvlak ervaren voor deze vernieuwende werkwijze.”
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Acute zorgketen in de ggz: thematisch onderzoek loopt
Juist in situaties met een acuut karakter luistert het nauw hoe ggz en haar netwerkpartners samenwerken. De inspectie is van start gegaan met een toezichtronde bij
crisisdiensten van ggz-instellingen. Hoe is het niveau van zorg? Zijn er bijvoorbeeld
voldoende behandelaars beschikbaar? Waar zijn de opvanglocaties? Is er passend
vervoer? Een deel van de bezoeken viel in 2017; de andere volgen in 2018. De
rapportage geeft straks een beeld van de stand van zaken binnen de crisisdiensten.
Kwaliteitsstatuut
Het model-kwaliteitsstatuut is de veldnorm voor de organisatie van zorg in de ggz.
Dat hebben brancheorganisaties, zorgverzekeraars én belangenbehartigers van
ggz-cliënten met elkaar afgesproken. De inspectie heeft het kwaliteitsstatuut
verwerkt in de toezichtnormen. In het reguliere risicotoezicht gaat ze na hoe dit
uitwerking krijgt. De inspectie werkt hierin samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland[49].
[49]

Volgens onderzoek van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft het
merendeel van de ggz-aanbieders een kwaliteitsstatuut.
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Goed bestuur
In het toezicht op de ggz heeft de inspectie aandacht voor de verantwoordelijkheid
voor kwaliteit en veiligheid op bestuurlijk niveau. Is er goed bestuur dat laat zien dat
er lerend vermogen is? Waar dat achterwege bleef, is een gesprek gevoerd met het
bestuur en de intern toezichthouder van de zorgaanbieder. Waar verbetering uitbleef,
zijn handhavende maatregelen ingezet.
Dwang en drang
Het toezien op de zorgvuldige uitvoering van gedwongen zorg is blijvend van belang.
In 2017 toetste de inspectie het nieuwe toetsingskader voor terugdringing separeren
en afzonderen. Alle instellingen is gevraagd om een interne audit af te nemen.
Daaruit moest blijken of ze voldoen aan de eisen in het toetsingskader. Aan de hand
van de uitkomsten zijn zestien bezoeken (aan dertien instellingen) gebracht. Ook
is aan 27 instellingen gevraagd om een vervolgaudit af te nemen. In 2018 volgen zo
nodig enkele vervolgbezoeken. Zo’n toetsronde vraagt veel tijd, maar het onderwerp
rechtvaardigt dat: het gaat om kwetsbare mensen die gedwongen zorg ondergaan.
Voorbereiding Wvggz
In 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. Die komt in plaats van de Wet bopz die de
gedwongen opname regelt. De nieuwe wet is op een aantal onderdelen uitgebreider
of biedt nieuwe mogelijkheden. Daarin staat ook de rol van de inspectie omschreven.
Die rol maakt dat er interactie is tussen de inspectie en de stakeholders. Denk aan
cliënten, zorgaanbieders, rechtsorganen. Die rol wil de inspectie goed inregelen. En
ook rekening houden met nieuwe technologie, zoals op het gebied van informatievoorziening. Daarom is ze een project gestart. Doel is een toezichtvisie en een
toezichtkader te maken. In 2018 loopt dit door.
Ook landelijk is een project gestart. Alle partijen die erbij betrokken zijn doen mee.
De inspectie ook. Ook dit gaat in 2018 verder.
A5.5.4 Incidententoezicht
Onderzoek naar meldingen vanuit de ggz verrichtte de inspectie in 2017 steeds vaker
vanuit een brede blik. Hierbij werd ook de rol van andere zorgvormen dan de ggz
meegenomen. Denk aan jeugdhulp, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg. Ook is
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hiervoor vaker met anderen, binnen én buiten de inspectie, samengewerkt.

A5.6

Meldingen
In 2017 zijn 570 meldingen over de ggz ontvangen en zijn 620 (600 in 2016)
meldingen afgesloten. Het ging om meldingen over suïcide, (vermeend) disfunctionerende beroepsbeoefenaren, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en over
meldingen met geweldsincidenten in de ggz.
Het belangrijkste is dat instellingen zich realiseren dat er iets is misgegaan en dat zij
leerpunten benutten. De inspectie vraagt daarom aan de instelling om de melding te
onderzoeken en beoordeelt vervolgens het onderzoek. Is dat goed gebeurd, zijn de
goede conclusies getrokken? Is duidelijk waarom de voorgestelde verbetermaatregelen genomen zijn? Als dat niet in orde is, vraagt de inspectie door of ze
onderzoekt de melding zelf.

In dit deel van het Jaarbeeld gaat het over het toezicht op de 25 GGD’en in Nederland
en op Bevolkingsonderzoek en screening.
A5.6.1
Ontwikkelingen en risico’s in 2017
De verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten leidt tot andere ondersteuningsvragen aan de GGD’en. Gemeenten vragen nu ook advies of onderzoek van
de GGD, dat niet onder de basistaken valt. GGD’en gaan daardoor meer maatwerk
verrichten.

Onderzoek betrekken van cliënten en naasten na een calamiteit
Hoe zijn cliënten, naasten of nabestaanden betrokken bij het onderzoek van een
calamiteit binnen de ggz? Het Nivel heeft in opdracht van de Academische Werkplaats
Toezicht hier onderzoek naar gedaan. De inspectie hoopt aanbevelingen te krijgen
waarmee hun positie kan worden verstevigd. In het voorjaar van 2018 volgen de
resultaten en zal ze nagaan hoe de aanbevelingen betekenis kunnen krijgen in het
toezicht.
Verbetering suïcidepreventie
In 2017 heeft de inspectie een dialoogsessie georganiseerd met (cliënten)belangenorganisaties, beroepsverenigingen en zorgaanbieders. Doel was hen inzicht te geven
in de meldingen die de inspectie ontvangt naar aanleiding van suïcides. Ook is
gevraagd wat zij verwachten van de inspectie op dit onderwerp. De deelnemers waren
positief over het voeren van deze dialoog. Ook door op deze manier te investeren in
het werkveld geeft de inspectie vorm aan haar toezichttaak. En werkt zij mee aan
kwaliteitsverbetering.
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Publieke gezondheidszorg

One health
In het lokale gezondheidsbeleid is aandacht nodig voor de relatie tussen omgeving
en gezondheid. In de ‘one health’-visie op gezondheid past de relatie met milieu en
veterinaire factoren. Dit vraagt om een nieuwe invulling van medische milieukunde.
Daar is te weinig menskracht voor beschikbaar. Wettelijke, proactieve taken kunnen
daarmee onder druk komen te staan.
Aandacht voor gezondheidsbescherming
Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor crises en incidenten. Preventie
kan risico’s beperken. Dit vraagt specifieke inzet van de GGD. Het gaat dan ook om
de advisering rond gezondheid en veiligheid bij grote evenementen. Gevraagd en
ongevraagd adviseren maakt dat duidelijke afspraken met gemeenten nodig zijn. Als
er niet genoeg aandacht is voor gezondheidsbescherming leidt dit voor burgers tot
gezondheidsrisico’s waar zij zelf geen invloed op hebben.
Bevolkingsonderzoek en screening
De ontwikkelingen op het terrein van preventief (zelf )onderzoek gaan snel. Het
aanbod aan ‘health checks’ groeit. Politiek en maatschappelijk wordt verschillend
over de risico’s gedacht. De minister van VWS wil meer ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen op het terrein van health checks. Hij onderzoekt hoe de wettelijke
kaders hierop aansluiten.
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A5.6.2 Toezichtstrategie
De inspectie ziet erop toe dat de GGD’en de taken die bij de vier pijlers horen, goed
uitvoeren. Waar veldnormen beschikbaar zijn, handhaaft de inspectie. Waar deze
ontbreken, agendeert én ondersteunt ze.
Bevindingen van het toezicht worden openbaar gemaakt. De inspectie doet
onderzoek als er sprake is van een calamiteit of een mogelijke overtreding van de Wet
op het bevolkingsonderzoek (WBO). Daarin volgt de inspectie de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg.
A5.6.3 Risicotoezicht
De GGD’en in Nederland werken aan de vier pijlers in de Wet publieke gezondheid:
–
monitoring, signalering, advisering
–
uitvoerende taken gezondheidsbescherming
–
publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
–
toezicht houden

aanpak. En over de ontwikkelingen en ontwikkelthema’s in de regio. De inspectie
sluit dan aan bij wat GGD’en in gang hebben gezet. Ieder GGD-bestuur heeft andere
wensen en maakt andere afspraken met zijn GGD. Daar zijn grote verschillen in. Dat
bemoeilijkt het toezicht. De rapporten over de bezoeken zullen in 2018 gepubliceerd
worden.
Lucie Claessen, afdelingshoofd netwerkzorg en preventie:
”De gesprekken werden door beide partijen als positief ervaren. We zijn in een sfeer van
cocreatie bezig met kwaliteitsontwikkeling.”
Bevolkingsonderzoek en screening
Het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek is
bijna afgerond. De inspectie heeft in 2017 de handhaafbaarheidstoets uitgevoerd.

De inspectie ziet erop toe dat ze de taken die bij deze pijlers horen, goed uitvoeren.
Ze stimuleerde koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in 2017 bij de ontwikkeling
van veldnormen hierop. Dat deed ze samen met VWS en het RIVM. Deze veldnormen
moeten leiden tot transparantie en kwaliteitsverbetering. Ze kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden bij onderlinge audits. Voor de inspectie vormen ze de input voor het
toetsingskader. Het is ook daarom belangrijk dat ze er komen. Alleen voor de taak
infectieziektebestrijding zijn er nu veldnormen. De GGD’en hebben ook een
governancecode vastgesteld. Dat is een raamwerk voor goed bestuur. Dit moet iedere
GGD met zijn gemeenten uitwerken.
Alle GGD’en bezocht
De inspectie heeft in 2017 aan alle 25 GGD’en een inspectiebezoek gebracht.
Daarnaast zijn met alle directeuren publieke gezondheid en hun medewerkers
gezondheidsbevordering gesprekken gevoerd. Vaak schoof de voorzitter van het
bestuur van de GGD ook aan. Meestal is dat de wethouder volksgezondheid van de
grootste gemeente. De gesprekken gingen met name over de governancecode en
goed bestuur. Maar ook over het belang van openheid over de resultaten van de
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A6 Cijfers toezicht op gezondheidszorg
In deze paragraaf staat het aantal en soort meldingen die bij de inspectie zijn binnenkomen, dan wel zijn afgesloten. Het betreft hier alleen de meldingen die horen bij
het toezicht op de gezondheidszorg. Het aantal en soort meldingen horende bij het
toezicht op de jeugdhulp zijn terug te vinden in hoofdstuk B.
Door afronding en optelling van afgeronde aantallen kunnen de cijfers in de tabellen
iets verschillen van de aantallen in de voorgaande teksten.
Aantallen ontvangen en afgesloten meldingen in 2017 (per sector, afgerond naar tientallen)

1
2
3
4
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Waarvan
Waarvan Afgesloten
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Aantallen ontvangen en afgesloten meldingen in 2012-2017
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Het totaal aantal meldingen ontvangen en afgesloten is afgenomen ten opzichte van
vorig jaar. Ook het aantal ontvangen Wkkgz-calamiteiten is afgenomen. Het aantal
afgesloten Wkkgz-calamiteiten is toegenomen.

Farmaceutische Bedrijven		
1.670*

8.000

0

1.660

0

0

570

110

30

610

150

20

Medische Technologie		
3.930

0

0

4.110

10

0

Verpleging & Verzorging		

1.140

390

80

1.160

410

40

Eerstelijns Acute Zorg		

310

250

10

370

300

0

Eerstelijns Farmacie		
150

20

0

160

30

0

Eerstelijnszorg		500

80

10

480

80

10

Zorg voor Asielzoekers en		
Justitiabelen

320**

30

0

480

30

0

Gehandicaptenzorg		

540

100

40

580

120

20

Medisch Specialistische Zorg

1.640

1.040

30

1.820

1.130

30

Jeugd		
80

20

0

110

30

0

Netwerkzorg		0

0

0

10

0

0

Preventie		20

0

0

20

0

0

Producten		
130

0

0

140

0

0

Mondzorg		
280

10

10

310

0

10

2.050

210

12.020

2.290

130

Totaal		
*
**

11.280

9.160

9.440

9.980

12.020

11.900

11.280

2.000
0
Ontvangen

Gesloten

Percentage van de meldingen die binnen een half jaar na ontvangst is afgesloten
Voor 2017 beschikken we op dit moment over de gegevens tot en met juni. Meldingen
ontvangen in juni 2017 zouden immers voor eind december afgesloten moeten zijn
om te vallen in de categorie ‘binnen een half jaar na ontvangst’. Gegevens zijn
opgemaakt op basis van informatie op peildatum 03-04-2017.
86
2012 13
77
2013 23
76
2014 24
83
2015 17
83
2016 17
83
2017 17
0
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12.290

4.000

waarvan 1.040 verzoeken tot artsenverklaringen
waarvan 230 ontvangen meldingen over onvrijwillige geneeskundige behandelingen
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Sector
Is overleden
				

Waarvan suïcide heeft 		
gepleegd

Leeswijzer

Farmaceutische Bedrijven

0

0

De inspectie in 2017

Geestelijke gezondheidszorg

160

140

Medische Technologie

70

0

Verpleging & Verzorging

410

10

Eerstelijns Acute Zorg

200

0

Eerstelijns Farmacie

10

0

Eerstelijnszorg

90

10
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20
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10
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0
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0
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Meldingen ontvangen in 2017 die betrekking hebben op (het vermoeden van) seksueel
grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik (per sector, afgerond naar tientallen)

Het aantal meldingen van overlijden is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het
aantal suïcides is ongeveer gelijk gebleven, maar het percentage suïcides van het
aantal overleden is toegenomen.

Sector
Totaal
			
aantal
				
				

Waarvan
aantal met
hulpverlener
betrokken

Waarvan
Overige
aantal binnen
de relatie
patiënt-patiënt

Farmaceutische Bedrijven

0

0

0

0

Geestelijke gezondheidszorg

50

30

20

0

Medische Technologie

0

0

0

0

Verpleging & Verzorging

30

10

20

0

Eerstelijns Acute Zorg

<5

<5

<5

<5

Eerstelijns Farmacie

0

0

0

0

Eerstelijnszorg

30

20

0

0

Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen

<5

<5

<5

<5

Gehandicaptenzorg

130

50

70

10

Medisch Specialistische Zorg

10

10

0

0

Jeugd

20

10

10

0

Netwerkzorg

0

0

0

0

Preventie

0

0

0

0

Producten

0

0

0

0

Mondzorg

<5

<5

<5

<5

Totaal

270*

130

120

10

* Door de afronding naar tientallen komen de totalen niet overeen met elkaar

Het totaal aantal meldingen en het aantal waarbij een hulpverlener is betrokken, is
iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen binnen de relatie
patiënt-patiënt is iets afgenomen.
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B

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) voerde tot 1 oktober 2017 als zelfstandige inspectie het
toezicht uit op de jeugdhulp. Daarna werd deze samengevoegd met de Inspectie voor
de Gezondheidszorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De weg
ernaar toe was intensief, pittig en ingrijpend. Toch is het inhoudelijke werk doorgegaan; er is zelfs meer gerapporteerd dan gepland. Alles onder het motto: Naar
zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp!
Dit hoofdstuk laat zien wat er in 2017 is gebeurd aan risico- en incidententoezicht op
de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inzet van IJZ en later IGJ
i.o. is daarin integraal meegenomen[50]. Net als de inzet van de Inspectie Justitie en
Veiligheid (IJ&V). Maar het schetst eerst de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s in
het veld, met de toezichtstrategie.
Joke de Vries, hoofdinspecteur Jeugd
“Onze inspecteurs op het terrein van de jeugdhulp zijn met hart en ziel verbonden aan het
werk. De loyaliteit met de kinderen en jeugdigen (en gezinnen) is groot. Dat ‘Jeugd’ in de
naam van de nieuwe organisatie terugkwam, was voor hen heel belangrijk. Vanwege de
Jeugdwet, maar ook voor de herkenbaarheid naar de buitenwereld.”

				

B Toezicht op de jeugdhulp
in 2017
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Toezicht op jeugdhulp in Nederland
Toezichtobjecten
–
de jeugdhulpaanbieders
–
het Keurmerkinstituut, de certificerende instelling voor de jeugdbescherming
en jeugdreclassering
–
de aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering
–
Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
–
de Raad voor de Kinderbescherming
–
de justitiële jeugdinrichtingen
–
Halt
–
de instellingen voor jeugdgezondheidszorg
–
de aanbieders van hulp aan licht verstandelijk beperkte kinderen
–
de aanbieders van jeugd-ggz
–
de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie
–
de opvangvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen
–
de internaten voor schipperskinderen
–
de aanbieders van jeugdhulp op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Caribisch Nederland).

Ontwikkelingen en risico’s in 2017
Toezichtstrategie
Risicotoezicht
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C Bedrijfsvoering in 2017
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[50]

Alle projecten van IJZ zijn overgegaan naar IGJ i.o. Dit hoofdstuk uit het Jaarbeeld wil een totaalbeeld
geven van het toezicht op de jeugdhulp in 2017. De inzet van IJZ tot 1 oktober 2017 en IGJ i.o. vanaf
1 oktober 2017 kan niet expliciet worden uitgesplitst. In de tekst wordt daarom steeds gesproken van
‘de inspectie’.
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B1

Ontwikkelingen en risico’s in 2017

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De
decentralisatie is afgerond, maar het veld is nog volop in beweging. Er zijn fusies,
maar ook nieuwe aanbieders. Die leiden tot andere vormen en andere manieren van
zorgverlening, waarbij vooral de kleinschalige opvang en hulp aan jeugdigen sterk
toeneemt. Het veld volgt daarin de Jeugdwet. Kleinschaligheid is daarin een doelstelling, omdat dit beter is voor de jeugdigen. Dit vraagt doorontwikkeling van
inspectiemethoden, en -instrumenten.
Daar waar de inspecties van het veld verwachten om integraal en gezamenlijk de juiste
hulp te verlenen, mag dit ook worden verwacht van het toezicht.

1
2
3
4

Helder en open zijn over de manier van toezicht houden en over de resultaten blijft
belangrijk. Voor een beeld van de kwaliteit, maar ook om van te leren. Hierbij geldt ‘actieve
openbaarmaking, tenzij…’. Wettelijk kaders bepalen dit voorbehoud.

B1.1 		

B2 Toezichtstrategie
Uitgangspunt voor het toezicht is 70% met risicogestuurd en 30% met incidentengericht toezicht in te vullen. Voor dat laatste is er de Commissie Meldingen Jeugd,
met medewerkers van de inspectie en IJ&V die de triage[51] doen van de incidentenmeldingen. Deze wordt waar nodig aangevuld met medewerkers van de Inspectie van
het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Risicogestuurd
toezicht volgt uit de toezichtplannen die elk van de vijf teams van inspecteurs
opstellen. Daarin is naast het reguliere ook thematisch toezicht opgenomen. De
teams werken gebiedsgebonden. Ze wisselen regelmatig van samenstelling. Veel
aandacht gaat naar het openbaar maken van de resultaten van het toezicht.
De inspectie en de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJ&V) werken vanuit een
gezamenlijk werkplan. Het toezicht vindt zoveel mogelijk plaats in samenwerking
met de andere inspecties in het sociaal domein[52].

Gemeenten verantwoordelijk
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Voor de jeugdgezondheidszorg (jgz) zijn de gemeenten al verantwoordelijk vanaf
1993.Toch zien gemeenten deze sector nog onvoldoende als ketenpartner in de zorg
en bij de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. Dat blijkt uit het toezicht naar
aanleiding van meldingen en bijvoorbeeld uit onderzoek van Toezicht Sociaal
Domein (TSD). Kinderen lopen nog steeds meer risico dan acceptabel is. Dit komt
door lichamelijke klachten en/of een onveilige omgeving. Uit eerdere toezichtrondes blijkt dat de jgz niet alle kinderen ziet. Het signaleren van risico’s en de focus
op gezond en veilig opgroeien staan onder druk, net als de aandacht voor psychosociale problemen. Zicht op de eigen kwaliteit van zorg en de wijze van besturen en
het toezicht erop zijn onderbelichte onderwerpen.
[51]
[52]
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Triage: het beoordelen van de ernst van de melding.
Toezicht Sociaal Domein: samenwerkingsverband van de inspectie, IJ&V en de inspecties van het
Onderwijs en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie Meerjarenvisie Samenwerkend Toezicht
Jeugd/Toezicht Sociaal Domein 2016 – 2019.
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B3 Risicotoezicht
Het toezicht wordt zo doelmatig en doeltreffend mogelijk uitgevoerd. Dat gebeurt
vaak risicogestuurd. De inspectie volgt dan die aanbieder waar een verhoogd risico
lijkt te zijn voor de veiligheid van kinderen en jongeren. De selectie gebeurt op grond
van verzamelde informatie. Dat zorgt – verhoudingsgewijs – eerder voor een negatief
oordeel over de kwaliteit van de hulp of de zorg dan bij een willekeurige selectie van
aanbieders. Bij het toezicht wordt steeds naar de optimale mix van aangekondigde
en onverwachte elementen gezocht. Het onverwachte zit dan bijvoorbeeld in het niet
van te voren weten welke afdelingen of teams er worden bezocht. Of welke dossiers
of gesprekspartners worden geselecteerd voor het onderzoek.
In 2017 zijn geen aanbieders onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpt
toezicht op Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland-Zuid werd in 2017
opgeheven.
Melius Zorg in Den Haag kreeg in 2017 een aanwijzing vanwege een aanhoudende
onveilige situatie. Uiteindelijk zijn de jongeren en jonge moeders die bij Melius Zorg
woonden, overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Zorgboerderij ‘t Polböske
kreeg in juli 2017 het bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten. Verder kreeg deze
zorgboerderij een aanwijzing om geen nieuwe cliënten aan te nemen totdat, naar het
oordeel van de inspectie, de tekortkomingen zouden zijn weggenomen.

Onderzoeken en bezoek in 2017
Totaal

315

B3.1 		

Inzet

Vanwege de genoemde risico’s is in 2017 ingezoomd op de jgz, het meldpunt Veilig
Thuis en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook was er aandacht
voor nieuwe toetreders in de jeugdhulp, de opvang van slachtoffers van loverboys,
zorgboerderijen en gezinshuizen en de opvang van alleenstaande minderjarige
vreemdelingen. Het toezicht in Caribisch Nederland is uitgevoerd en de aanpak van
schoolverzuim is tegen het licht gehouden. Verder was er aandacht voor Halt, de
veranderde doelgroep binnen de justitiële jeugdinrichtingenen de jeugdreclassering
en de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming daarop. Ook de
certificering door het Keurmerkinstituut is beoordeeld. Ook de samenwerking tussen
de inspecties, de gemeenten en gemeentelijke Wmo-toezichthouders is geregeld: het
afsprakenkader en de draaiboeken voor de samenwerking zijn ontwikkeld en vastgesteld. Ze werden op 1 juli 2017 gepubliceerd.
Hierna volgt een toelichting op deze onderwerpen.
B3.1.1 		
Jeugdgezondheidszorg: actief
Ieder kind heeft recht op een veilige en gezonde ontwikkeling. De kerntaak van de
jeugdgezondheidszorg (jgz) is dat te beschermen, te bewaken en te bevorderen. In
anderhalf jaar tijd bracht de inspectie aan alle 45 instellingen voor de jgz een
inspectiebezoek. Dat ging in vijf delen. Eind 2017 is daarover gerapporteerd. Nieuw
was dat tussenrapportages werden uitgebracht. Met de resultaten hieruit konden de
nog niet getoetste jgz-aanbieders zichzelf al verbeteren.

Onaangekondigd toezicht in 2017
Volledig onaangekondigd

31

Gedeeltelijk onaangekondigd

117

Dat gebeurde ook, een mooi effect van deze werkwijze. Verheugend was verder dat de
sector als geheel – dus de beroepsgroepen, brancheorganisaties en het Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid – positief reageerde en met de verbeterpunten aan de slag
ging. De overall uitslag nu is beter dan die van voorbije rondes.

Handhaving in 2017
Aanbieder onder verscherpt toezicht

0

Aanbieder aanwijzing gegeven

2

Aanbieder bevel gegeven

1
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inzetten van vervolgtrajecten. Bij veertien organisaties was dat meteen voldoende, bij
tien matig en bij twee nog onvoldoende.
Waar het matig of onvoldoende was, zijn verbeterplannen opgesteld. De inspectie
volgde de voortgang van de verbetermaatregelen. Daarop hebben de organisaties
een interne audit uitgevoerd: gaat het nu wel goed? De verslagen hiervan zijn
beoordeeld. Soms leidde dat tot aanvullende vragen, of een (beperkte) hertoets.
Conclusie: alle organisaties hebben vooruitgang geboekt. Toch scoren vijf ervan nog
matig. Dat komt omdat zij een wachtlijst hebben voor het starten van onderzoek.

Conclusies en verbeterpunten
Jeugdgezondheidzorg levert verantwoorde zorg. De organisaties hebben voldoende
zicht op de kwaliteit van de zorg en op een aantal risicovolle onderwerpen zoals
kindermishandeling. Maar verbeterpunten zijn ook aan te wijzen. Hulpverleners
weten niet altijd hoe vermoedens zijn aan te kaarten. Daar is door het veld een
actieplan voor ontwikkeld. De registratie van kindermishandeling was bij tweederde
niet op orde. Om zware zorg te verminderen, is meer preventie nodig. Echt een taak
van de jgz. Maar het inzetten hiervan laat te wensen over. Als hulpverleners elkaar
kennen, gaat dat wel beter. Niet alle organisaties denken goed na over hun rol in
preventie en aanpak van psychosociale problemen als sexting, ADHD en pesten. Een
derde van de organisaties houdt zich niet aan het landelijk afgesproken contactmomentenschema. Verder hebben niet alle organisaties zicht op de geboden zorg in
hun regio. De verbinding met de wijkteams ontbreekt te vaak.

Wachtlijsten
Veilig Thuis is cruciaal in de strijd tegen kinder- en ouderenmishandeling en
huiselijk geweld. Zorgelijk en risicovol is dat er dan wachtlijsten zijn. Herkenning van
waar acuut hulp nodig is, is belangrijk. Om risicovolle situaties te voorkomen mogen
minder acute hulpvragen niet te lang blijven liggen. De wachtlijsten ontstaan onder
andere omdat er veel meldingen zijn. Er is ook vaak te weinig geschikt personeel en
nog onvoldoende samenwerking met de lokale hulpverleners: veel aanbieders
kampen net zo goed met wachtlijsten.

Vervolg
Het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoekt in 2018 het traject voor en ná het
Meldpunt Veilig Thuis: hoe functioneert het lokale netwerk? Jgz is hier onderdeel van.

Vervolg
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun Veilig Thuis. De inspectie heeft hen
gevraagd actief zicht te houden op de wachtlijsten en zo nodig sturend op te treden:
zorg voor voldoende capaciteit. De meldpunten is aangegeven de 24/7 bereikbaarheid
van de vertrouwensarts met spoed op orde te brengen. Zicht op hun intern
functioneren is er nu voldoende. Daarom volgt de inspectie in 2018 alleen de nog
matig scorende organisaties. Ontstaan er wachtlijsten bij de andere, dan gaat ze met
die organisatie en de gemeenten in gesprek. Het Toezicht Sociaal Domein voert
toezicht uit op het traject voor en ná Veilig Thuis.

Frank van Leerdam, coördinerend inspecteur:
“Door bij alle organisaties op inspectiebezoek te gaan, hoorden wij beter wat zij zeiden
en verstonden zij beter wat wij wilden bereiken. Ze werden hierdoor geactiveerd en dat
werkt kwaliteitsverbeterend.”

Verdrag voor de rechten van het kind, artikel 3.1:
‘Het belang van het kind moet in alle beslissingen van de overheid centraal staan’

B3.1.2
Meldpunt Veilig Thuis: positieve ontwikkeling
In 2015 zijn 26 meldpunten Veilig Thuis gestart. De inspectie voert sindsdien de
kwaliteitstoetsing stapsgewijs uit. Het kader daarvoor is in afstemming met hen en
met de VNG opgesteld. Eerst is gekeken naar (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid
en organisatie. In 2017 ging het over de kwaliteit van het doen van onderzoek en het
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Margreet Everts, senior inspecteur en projectleider Toezicht Veilig Thuis:
“In het toetsingskader staan echte veldnormen. Daar wil elk meldpunt aan voldoen.
Ons intensieve toezicht had een aanjaagfunctie. Het werkte ook als eye opener voor
gemeenten en kon bij de meldpunten rekenen op veel draagvlak. Ze mogen trots zijn op
wat in zo korte tijd bereikt is!”
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B3.1.3
Nieuwe toetreders jeugdhulp: toetsingsresultaten stemmen positief
Sinds de nieuwe Jeugdwet (2015) komen er elk jaar zo’n 500 jeugdhulpaanbieders
bij. De inspectie houdt hier toezicht op. In 2017 deed de inspectie een instaptoets bij
nieuwe aanbieders die ongeveer zes maanden aan de slag waren: na selectie werd aan
23 aanbieders een inspectiebezoek gebracht. Het ging om aanbieders van jeugdhulp
met verblijf, daghulp of hulp na school. Ook nieuwe aanbieders die hulp aan huis
bieden, kregen bezoek.

Grootste tekortkomingen
1 Jeugdigen en hun ouders kunnen geen klacht indienen bij een onafhankelijke
klachtencommissie.
2 Professionals schatten de veiligheid van kinderen niet systematisch in.
3 De instelling beschikt niet over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag van
personen die structureel contact hebben met jeugdigen en hun ouders.

Nederland kende eind 2017 ca. 4.500 jeugdhulpaanbieders. Veel van hen zijn
eenpitters. De inspectie krijgt hun gegevens door via de gemeenten en/of de Kamer
van Koophandel. Er is geen zicht op het totale aantal aanbieders want een landelijke
meldplicht ontbreekt. De inspectie is daar daarom groot voorstander van.
Resultaten
In 2017 zijn 21 rapporten gepubliceerd. In drie gevallen voldeed de nieuwe aanbieder
meteen aan alle eisen van de instaptoets. Zestien andere namen de vereiste verbetermaatregelen. Twee jeugdhulpaanbieders zijn langer gevolgd en kregen een hertoets.
Zo’n rapport zegt iets over de situatie op het moment van bezoeken. Het oordeel
heeft een beperkte houdbaarheid. De inspectie wijst daar ook op. Zijn aanbieders
‘nieuw’ af, dan geldt het – veel uitgebreidere – toetsingskader Verantwoorde hulp
voor jeugd.
Roos Vervoordeldonk, senior inspecteur
“Wat we van nieuwe aanbieders terughoren, is dat ze onze bezoeken als spannend,
maar respectvol en constructief kritisch ervaren. Dat het met de jeugd goed gaat, dat willen
we zien.”

In 2016 hoorde ‘het niet handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ hier ook bij. Verheugend is dat in 2017 de Meldcode in ieder
geval meer bekend is.

Winst
Bij zoveel aanbieders is het een hele klus om zicht te krijgen op wat er gebeurt. De
inspectie juicht dan ook toe dat aanbieders zich organiseren in coöperaties of
platforms. Deze bieden service, maar stellen idealiter ook kwaliteitseisen aan
toetreding. Reden voor de inspectie om minder snel naar georganiseerde aanbieders
te gaan en zich vol te richten op hen die het niet goed (willen) doen.
Wat de moeite waard lijkt, is nieuwe aanbieders als groep actief te gaan voorlichten:
hieraan moet je voldoen en daar kun je naar toe met vragen. Hier ligt ook een taak
voor gemeenten, want zij kopen de jeugdhulp in en de inspectie komt pas langs als
de aanbieder al bezig is. Heeft een gemeente zorg over de kwaliteit van een aanbieder,
dan kan ze dat de inspectie laten weten. Dit gebeurde in 2017 vijftien keer.
Roos Vervoordeldonk, senior inspecteur
“De inspectie kijkt onder andere naar deskundigheid van het personeel als ze een
aanbieder bezoekt. Daar helpt het Kwaliteitsregister Jeugd bij. Vanaf 2018 kan iedere
professional zich hierin registreren. Vorig jaar was vooraanmelding al mogelijk. Het
register is een belangrijke stap om goede jeugdhulp te garanderen!”
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Handvatten
Met de zelfrapportage krijgen de locaties van COA en NIDOS handvatten om zelf hun
kwaliteit in te schatten en waar nodig te verbeteren. Het gaat om de kwaliteit van de
opvang en begeleiding, de veiligheid en het leefklimaat. Denk aan passende en
continue begeleiding, het voorkomen van onveilige situaties, een schone en veilige
leefomgeving: alles gericht op een optimale ontwikkeling naar zelfstandigheid.

B3.1.4
Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen: samen in
		
nieuwe vorm van toezicht
Sinds de nieuwe Jeugdwet (2015) komen er elk jaar zo’n 500 jeugdhulpaanbieders
bij. De inspectie houdt hier toezicht op. In 2017 deed de inspectie een instaptoets bij
nieuwe aanbieders die ongeveer zes maanden aan de slag waren: na selectie werd aan
23 aanbieders een inspectiebezoek gebracht. Het ging om aanbieders van jeugdhulp
met verblijf, daghulp of hulp na school. Ook nieuwe aanbieders die hulp aan huis
bieden, kregen bezoek.
Nederland kende eind 2017 ca. 4.500 jeugdhulpaanbieders. Veel van hen zijn
eenpitters. De inspectie krijgt hun gegevens door via de gemeenten en/of de Kamer
van Koophandel. Er is geen zicht op het totale aantal aanbieders want een landelijke
meldplicht ontbreekt. De inspectie is daar daarom groot voorstander van.
Resultaten
In 2017 kwamen er veel minder alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar
Nederland dan in 2016. Toen was het toezicht op de opvang vooral gericht op het
voldoen aan de basale kwaliteitseisen. Dit verslagjaar konden de inspectie en de
Inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V) breder kijken en aandacht geven aan een nieuwe
vorm van toezicht. Doel is zicht te krijgen op de veiligheid en kwaliteit én op het
lerend vermogen van de organisaties zelf.
In afstemming met COA[53] en NIDOS[54] is hiervoor een toetsingskader ontwikkeld. Dit
zegt waaraan de opvang en begeleiding moet voldoen. Vervolgens is een aantal
opvanglocaties gevraagd om een zelfevaluatie te doen op een aantal elementen uit
het toetsingskader. De inspectie en IJ&V hebben hiervoor een ‘zelfrapportage’
ontwikkeld.
[53]
[54]

COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het heeft de wettelijke taak om asielzoekers materiële
en immateriële opvang te bieden op een doelmatige en efficiënte wijze.
NIDOS: is als voogdijinstelling exclusief verantwoordelijk voor het voorzien in het gezag over de
individuele alleenstaande minderjarige vreemdeling. NIDOS is ook verantwoordelijk voor het voorzien
in opvang, indien het perspectief van de alleenstaande minderjarige vreemdeling integratie in de
Nederlandse samenleving is.
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Selectie
In 2017 is een aantal locaties geselecteerd voor het maken van zo’n rapportage. Er
zijn er 27 ingevuld. Deze zijn door de inspecties beoordeeld. Op basis hiervan zijn zes
locaties uitgekozen voor een inspectiebezoek. De inspecties gaan kijken of de locaties
in staat zijn een objectief beeld over zichzelf te geven. Is er verbetering nodig? Zijn de
getroffen verbetermaatregelen daarbij passend? Die praktijktoetsen volgen in 2018.
Ook de bestuurders van COA en Nidos moeten dan reageren: welke ‘rode draden’ zien
zij? Tot welke verklaringen en concrete oplossingsrichtingen komen zij? Hoe
zorgen zij ervoor dat alle locaties in staat zijn om verantwoorde opvang en
begeleiding te bieden, ook als het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen
weer toeneemt?
Mascha Scharloo, projectleider:
“Er is een ontwikkeling naar kleinschaliger opvang. Het is belangrijk dat ook deze
opvanglocaties in staat zijn om kritisch te kijken naar hun eigen handelen en hieruit
lering te trekken als lerende organisatie. Daar past deze werkwijze goed bij. COA en
NIDOS staan hier positief tegenover. Ook waarderen zij het dat de jeugdigen in de
zelfrapportage een stem krijgen.”
B3.1.5
Opvang slachtoffers loverboys: ook jongeren gesproken
Hoe is het met de kwaliteit van de hulpverlening aan minderjarige (vermoedelijke)
slachtoffers van loverboys? Dat vroeg de staatssecretaris van VWS aan de inspectie.
In 2017 heeft de inspectie daarom onderzocht welke aanbieders voor jeugdhulp met
verblijf hier specifiek aanbod voor hebben. Dat bleken er dertien te zijn. Deze zijn
allemaal bezocht.
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De inspectie is positief over de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan
(vermoedelijke) slachtoffers van loverboys. Vasthoudend, vanuit een sterke
betrokkenheid van de professionals en aansluitend bij het specifiek hiervoor
opgestelde kwaliteitskader[55]. Elf aanbieders bieden goede, gespecialiseerde hulp.
Twee organisaties presteren over het algemeen wel voldoende, maar hen is gevraagd
een plan te maken om de kwaliteit van de geboden hulp te verbeteren.

De inspectie in 2017
				

A Toezicht op de gezondheidszorg in 2017
1
2
3
4

Hoe houdt de inspectie toezicht?
Externe ontwikkelingen
De belangrijkste toezichtthema’s
Curatieve gezondheidszorg,
geneesmiddelen en medische 		
technologie
5 Maatschappelijke Zorg
6 Cijfers toezicht op gezondheids-		
zorg

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp
voor Jeugd en vindt aansluiting bij de kernverwachtingen van het Kwaliteitskader van
de Commissie Azough. Tijdens de inspectiebezoeken is gesproken met bestuurders,
pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers en met jongeren zelf.
Daarnaast zijn dossiers van jongeren en personeelsdossiers ingezien. Het onderzoek
richtte zich vooral op de kwaliteit van de hulpverlening en de veiligheid.
Carien Görts, coördinerend inspecteur Jeugd en projectleider:
“De jongeren gaven aan dat zij tijdens de behandeling weer leren om hun grenzen aan te
geven en gevoelens te uiten. En dat zij therapie krijgen om trauma’s te verwerken. Zo
werken zij, samen met hun ouders en de professionals, stap voor stap aan het versterken
van hun zelfbeeld en aan hun toekomst.”
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Belangrijk
Een knelpunt is dat de slachtoffers vaak nog onvoldoende worden herkend en dat
zij nog onvoldoende bij de gespecialiseerde hulp terechtkomen. Voor gemeenten is
het belangrijk hierop alert te zijn: het aantal meiden in behandeling (142 begin 2017)
is ongeveer een tiende van het geschatte aantal minderjarige slachtoffers. Ook is het
van belang dat er voor de slachtoffers een landelijk dekkend aanbod van
gespecialiseerde jeugdhulp komt. De inspectie roept daarom gemeenten, VNG en
VWS op hiervoor te zorgen.

[55]

Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan
meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel (2015).
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Carien Görts, coördinerend inspecteur Jeugd en projectleider:
“De hulpverleners waren blij dat ze ons konden laten zien wat ze doen voor de slachtoffers
en dat de inspectie dit goed heeft bevonden.”
B3.1.6
Zorgboerderijen en gezinshuizen: nieuwe toets uitgevoerd
Jeugdigen wonen bij voorkeur thuis. Jeugdhulp vindt daarom daar plaats. Als dat niet
kan, heeft een plaats in een pleeggezin de voorkeur. Of een plek die zoveel mogelijk
op een gezin lijkt. Dat staat in de Jeugdwet. Mede op verzoek van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten heeft de inspectie ook in 2017 bijzondere aandacht besteed
aan de kleinschalige jeugdhulp met verblijf. Dat worden er steeds meer. Het gaat om
zorgboerderijen en gezinshuizen. Beide vormen boden elk ca. 1.700 jeugdigen hulp
en woonruimte. Voor het onderzoek is eerst een passende toets ontwikkeld. Daarna
zijn 60 locaties bezocht.
Deze locaties zijn soms gekozen op signalen uit de buitenwereld. Maar de meesten
kwamen naar voren uit de resultaten van de vragenlijst. Elke twee jaar stuurt de
inspectie deze naar alle aanbieders. Vanuit de afzonderlijke rapportages is één
rapport gemaakt. Kort en bondig staat hierin wat goed ging en wat beter kan. Dit
rapport gaat in 2018 onder andere naar alle zorgboerderijen, gezinshuizen en
gemeenten, om van te leren.
Resultaten
De kwaliteit van de meeste onderzochte aanbieders is voldoende. Waar het niet goed was,
is er snel verbeterd. Bij drie aanbieders kwam de inspectie zulke onveilige situaties tegen,
dat ze direct heeft ingegrepen. Ze ziet een grote betrokkenheid bij de aanbieders en
de hulpverleners die met de jeugdigen werken. Om een veilige ontwikkeling van de
jeugdigen te kunnen bieden, moeten bepaalde dingen wel beter. Hun problemen
zijn vaak complex. Ervaringsdeskundigheid is dan niet meer voldoende. De inspectie
wil graag dat de aanbieders zelf nadenken over wat er aan kwaliteit nodig is om goed
hulp op maat te kunnen bieden en kleinschalig te kunnen blijven. Dit moet in een
kwaliteitskader komen. Ze werken hier al aan. De inspectie heeft het ministerie van
VWS gevraagd de aanbieders hierin te ondersteunen. Verder moeten ze duidelijk
vermelden welk aanbod ze hebben. Dat voorkomt verkeerde plaatsing.
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Hans Jagers, senior inspecteur Jeugd:
“Met de nieuwe toets hebben we het toezicht op deze nieuwe doelgroep goed kunnen doen.
We gaan daar in 2018 mee door. We kijken ook wat het effect ervan is, hoe aanbieders erop
reageren.”
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Meest voorkomende tekortkomingen
1 Bijna de helft van de aanbieders schat de veiligheid van jeugdigen niet
systematisch in.
2 Een aanzienlijk deel van de aanbieders heeft geen onafhankelijke
vertrouwenspersoon en klachtencommissie.
3 Een kwart van de aanbieders werkt met niet-geregistreerde professionals
en analyseert incidenten onvoldoende.

B3.1.7
Toezicht Caribisch Nederland: bijna alles op orde
Sinds 2008 voert de Inspectie Jeugdzorg het toezicht uit op de BES-eilanden Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Bij de start was nog niet vastgesteld aan welke kwaliteitseisen de jeugdzorg moest voldoen. Eilanders hebben daarop, samen met de
inspectie, kwaliteitskaders ontwikkeld voor de ambulante zorg, de pleegzorg en de
zorg met verblijf. De toetsing is met de ontwikkeling van de kwaliteit van de
organisaties meegegroeid: rekening is gehouden met de
ontwikkelingsfase waarin ze zaten.

Dezelfde uitdagingen
De drie eilanden kampen met vergelijkbare uitdagingen: lastig om gekwalificeerd
personeel te vinden, kinderen die opgroeien in armoede en daarmee gepaard gaande
opvoedproblemen. Het blijkt ook ingewikkeld te zijn voor ketenpartners om elkaar te
vinden en samen te werken. Zo kan de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs
beter; het concept van de brede school zou kunnen helpen. De preventiekant en de
ambulante zorg kunnen versterkt worden. Dat geldt ook voor de volwassenenzorg.
Helonne Blomberg, coördinerend inspecteur:
“Het is belangrijk dat de inspectie regelmatig in beeld is: eilanders zijn gericht op gezag
en de medewerkers nemen de inspectie serieus. Als we vragen of we mogen aanschuiven
bij overleg, is dat altijd goed. Tijdens het bezoek in 2017 lunchten we bijvoorbeeld met
pleegouders en pleegkinderen en konden zo onze vragen stellen. Wat we bij iedereen zien:
de passie voor kinderen, de drive om het leven voor hen te verbeteren.“
Overleg
In 2017 vond drie keer overleg plaats met de partners van de andere ‘jeugdinspecties’.
Op de agenda stonden hardnekkige problemen waarbij de inspecties in toenemende
mate samen willen optrekken. Denk aan schoolverzuim en kindermishandeling. Ook
ongeveer vier keer per jaar informeren alle rijksinspecties elkaar. Dan gaat het meer
over praktische zaken als de jaarplanning, dilemma’s rond handhaving, de samenwerking met het openbaar bestuur.
Helonne Blomberg, coördinerend inspecteur:
“Ons inspectiebezoek in 2017 gaf het vertrouwen dat we er bijna zijn. De situatie lijkt op
alle drie de eilanden stabiel.”

In 2017 is het toezicht uitgevoerd met een bezoek aan alle drie de eilanden en op
afstand via mail. Op Saba en Sint Eustatius werkt alles nu naar behoren: de
Voogdijraad, de ambulante zorg en de gezinsvoogdij. Op Bonaire zijn pleegzorg en
gezinsvoogdij opnieuw getoetst. In maart 2018 wordt bekeken of ze met de verbeterplannen op schema liggen. Dan worden ook twee van de drie tehuizen op Bonaire
getoetst. Een van deze tehuizen voldeed eerder nog niet volledig aan de kwaliteitseisen. Binnenkort wordt een vierde tehuis op Bonaire geopend. Ook Saba en
Sint Eustatius denken erover een tehuis te openen.
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leerplichtambtenaren en de RvdK kort te houden: start het proces bijvoorbeeld met
een fysiek overleg. Door alle betrokkenen aan tafel uit te nodigen, in plaats van het
per mail af te doen, leert men elkaar meteen kennen. Dat verbetert het hele proces.
In 2019 volgt opnieuw onderzoek om te kijken wat met de aanbevelingen is gedaan.
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Enkele demografische gegevens
In Caribisch Nederland groeien bijna 6.000 kinderen tussen de 0 en 20 jaar op. Op
Bonaire zijn het er 4.450, op Sint Eustatius 808 en op Saba 368. Dit is een kwart
van de eilandbevolking. Er leven veel verschillende nationaliteiten samen op de
eilanden. Op Bonaire wordt Papiaments en Nederlands gesproken; veel kinderen
beheersen voornamelijk het Papiaments. Op Sint Eustatius en Saba wordt Engels
en Nederlands gesproken. Veel kinderen beheersen het Nederlands niet of niet
goed.

Arjen Alting, inspecteur:
“Iedereen wil het beste voor de jongere en zet zich daarvoor in. Schoolverzuim is ook een
groot maatschappelijk probleem. Voortijdig schoolverlaten betekent een verhoogde kans
op jeugdcriminaliteit.”

Schoolverzuim
Van schoolverzuim is sprake als een jongere 16 uur of meer per maand verzuimd.
Het ging in schooljaar 2014-2015 om 72.732 jongeren. Daarvan is 2.698 (3,7%)
strafrechtelijk vervolgd. In de overige gevallen liep het schoolverzuim nog, maar
was nog geen proces-verbaal opgemaakt. Of was het schoolverzuim gestopt.
Mogelijk was de waarschuwing van de leerplichtambtenaar al direct afdoende,
heeft inzet van jeugdhulp geholpen of – uiteindelijk – een Halt-traject.

B3.1.8
Schoolverzuim: aanpak onderzocht en verbeteringen volgen
Hoe verloopt de aanpak van schoolverzuim? Waar zitten de risico’s? Die aanpak is
getrapt. Het begint met een ‘civiele’ aanpak. Als die niet werkt, volgt een strafrechtelijk traject. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) volgt de schoolverzuimer en schrijft de rapportage. In 2016 zijn de toenmalige inspectie Jeugdzorg
(IJZ) en inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V) een onderzoek hiernaar gestart. Dit
deden zij in het kader van hun toezicht op de RvdK. Omdat het vooral over het
strafrechtelijke deel van de aanpak ging, heeft IJ&V het onderzoek uitgevoerd en was
IJZ meelezer. Het onderzoek is in 2017 afgesloten. Het heeft aanbevelingen
opgeleverd waar alle partijen mee verder konden.

Aanpak
School meldt aan de leerplichtambtenaar dat een van hun scholieren 16 uur of
meer per maand verzuimt. De leerplichtambtenaar kijkt wat er aan de hand is. Zijn
er problemen thuis, is er zorg nodig? Kan de jongere met hulp weer naar school?
Dit kan ook een Halt-traject zijn.
Blijft het verzuim bestaan, dan gaat de strafrechtelijke kant in werking. De
leerplichtambtenaar maakt proces-verbaal op. De jongere moet voorkomen bij de
officier van justitie of de kinderrechter. En verplicht werken aan weer naar school
gaan.

In de arrondissementen Utrecht en in Zuid-Oost Nederland is het onderzoek
uitgevoerd. Het blijkt dat het werkproces goed is. De normen die daarin genoemd
staan voldoen. Het schort soms aan de uitvoering. Het gaat dan over de juridische
kwaliteit van het rapport van de RvdK, over de tijdigheid en over de communicatie
tussen de partners. De jongere heeft er geen last van gehad. Er werd door de
verschillende organisaties wel inefficiënt gewerkt.
Resultaten en aanbevelingen
Alle partijen herkenden zich in de resultaten en stelden verbetermaatregelen op.
Zo gaat de RvdK aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van hun rapporten en
het tijdig afronden ervan. Het Openbaar Ministerie is aan zet om de lijnen met

IGJ
Jaarbeeld
2017

<

74/90

Het strafrechtelijk proces loopt maximaal een half jaar.

>

				

Direct doorklikken naar:
Inhoud
Toezicht in beweging

De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijk werkende organisatie die is
onderverdeeld in tien regio’s met in totaal zeventien locaties. De regio’s volgen de
gerechtelijke kaart en de politieregio’s.
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B3.1.9
Veranderde doelgroep binnen de justitiële jeugdinrichtingen:
		
onderzoek ‘on hold’
Sinds 2010 zijn alle toen nog 24 justitiële jeugdinrichtingen doorgelicht op hun
kwaliteit. In 2016 is het onderzoek met een ‘rode draden brief’ afgesloten. Hierin zijn
vijf punten benoemd die uit het onderzoek naar voren kwamen. Een daarvan was de
veranderde doelgroep: die veroudert vanwege de invoering van het adolescentenrecht
(2014). Het gaat dan om jongeren tot 23 jaar die functioneren op een lager leeftijdsniveau en die beter op hun plek zijn in een jeugdinrichting. Wat betekent dit voor
de inrichting? In 2017 werd afgesproken hier onderzoek naar te doen. Dit is nog niet
gestart vanwege de veranderingen in het veld.
B3.1.10
Jeugdreclassering op toezichthoudende taak onderzocht:
		
vakmanschap binnen kaders
In Nederland voeren veertien zelfstandige, gecertificeerde instellingen de jeugdreclassering uit. Gemeenten zijn hun opdrachtgever. De jeugdreclasseerders
hebben een begeleidende en een toezichthoudende taak. In 2017 heeft de Inspectie
voor Justitie en Veiligheid (IJ&V) onderzocht hoe zij die laatste uitvoeren. De inspectie
is meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak en op de hoogte gehouden
over het verloop van het onderzoek.
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met 78 jeugdreclasseerders, werkzaam
bij alle veertien instellingen. Daarnaast werden officieren van justitie, medewerkers
van de Raad voor de Kinderbescherming en teamleiders van de gecertificeerde
instellingen bij de analysefase betrokken: in een groepsbespreking zijn hen de rode
draden uit de interviews voorgelegd.
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Bevindingen
IJ&V tekende uit het onderzoek op dat jeugdreclasseerders maatwerk leveren. Als
jongeren de gestelde voorwaarden van hun reclasseringstraject niet naleven, zijn ze
daarbij soms te terughoudend in het inschakelen van het Openbaar Ministerie (OM).
Dat gebeurt onbewust, door onbekendheid met de procedure. Maar ook bewust, als
het melden niet in het belang van de jongere wordt gezien. Het OM krijgt hierdoor
onvoldoende gelegenheid om af te wegen of een voorwaardelijke straf (deels) moet
worden uitgevoerd. Daarnaast werkt het willekeur in de hand. Verder constateert
IJ&V dat afspraken tussen netwerkpartners niet concreet genoeg zijn vastgelegd. Met
name in zaken die tussentijds worden overgedragen, vormt dit een risico voor de
continuïteit van de behandeling. Tot slot blijkt dat jeugdreclasseerders behoefte
hebben aan meer intercollegiaal vakinhoudelijk overleg dan nu het geval is.
Resultaat
De betrokken partijen herkennen zich in de conclusies en aanbevelingen. Het
onderzoek heeft ook aanbevelingen opgeleverd om bij overtreding van de
voorwaarden de kwaliteit van handelen te verbeteren. Terugkoppeling volgt niet per
instelling: de rapportage geeft straks een beeld van de situatie in het land. Deze
rapportage volgt begin 2018[56].
Aanbevelingen
–
Borg dat het Openbaar Ministerie (OM) wordt geïnformeerd als een jongere
de gestelde voorwaarden niet naleeft.
–
Neem de oorzaken voor terughoudendheid bij jeugdreclasseerders om contact
op te nemen met het OM weg.
–
Bevorder waar nodig dat zaken in voldoende mate vakinhoudelijk (kunnen)
worden besproken.
–
Zorg ervoor dat plannen van aanpak voldoende concreet zijn geformuleerd.

[56]
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Uitwerking
Bij de uitwerking van de aanbevelingen zijn meerdere partijen binnen het jeugdstrafrechtstelsel betrokken: VNG, Jeugdzorg Nederland, OM, Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle partijen hebben de
aanbevelingen inmiddels gezien en zullen er concrete acties aan verbinden. IJ&V
zal de uitvoering van de aanbevelingen met aandacht volgen.
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Jeugdreclassering
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die worden veroordeeld voor of verdacht
van het plegen van een strafbaar feit, kunnen jeugdreclassering opgelegd krijgen.
Elke jongere is anders, waardoor de aanpak in elke zaak om maatwerk vraagt.
Gedurende het traject begeleidt de jeugdreclasseerder de jongere en controleert
hij of deze zich houdt aan de gestelde voorwaarde(n), zoals de verplichting om
naar school te gaan. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, scholen en gemeenten.
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Resultaat
Het onderzoek heeft zes hoofdaanbevelingen opgeleverd. Vanuit de signalerende
taak van Halt: regel bij ernstige zorgsignalen altijd een warme overdracht. Houdt een
gesprek met de jongere, zijn ouders en de hulpverlener. Zowel Halt als politie willen
meer informatie van elkaar: stem af welke informatie over welke onderwerpen. Laat
Halt weten wanneer grote politieacties of projecten gepland zijn. Een controle bij een
spoorwegovergang kan ineens veel Halt-jongeren opleveren. Zorg er ook voor dat alle
relevante en beschikbare informatie aan Halt wordt aangeleverd. Kijk of het delict en
de aangemelde jongere passen bij de Halt-straf. Iemand in een zware probleemsituatie vraagt extra behandeltijd. Die is er niet. Het onderzoek heeft ook een advies
aan de minister opgeleverd: verken tot welke grenzen de Halt-afdoening een effectief
instrument is voor zware en complexe zaken.
Maartje Popping, inspecteur:
“Halt is een proactieve organisatie. Na een pilot in 2016, heeft zij in 2017 in een paar
regio’s aansluiting gezocht bij ZSM[58]. Dit is goed bevallen en in 2018 wordt aansluiting in
alle regio’s geregeld.”

Eline Moerenhout, senior inspecteur:
“Geen enkele jongere is hetzelfde. Maatwerk is nodig. Toch moet er zoveel mogelijk
uniform gewerkt worden.”

B Toezicht op de jeugdhulp
in 2017
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Er is gesproken met medewerkers van alle tien de Halt-regio’s. Verder waren er
gesprekken met 28 politiemensen uit die regio’s en met backoffice medewerkers op
de vier centrale Halt-locaties. Ook is gesproken met twee relatiemanagers en met
twee medewerkers van de landelijke service-eenheid van Halt.

B3.1.11
Halt en politie: onderzoek naar samenwerking levert veel op
In 2017 is landelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking tussen
Halt en politie.
Het ging om de vraag of de organisaties ketenbewust zijn en of de informatieuitwisseling voldoende is om de taken te kunnen uitvoeren. Op beide vragen is het
antwoord: ja. Halt en politie kennen elkaars taken; wat een Halt-afdoening[57] is, is
bekend. En de informatie die nodig is, wordt uitgewisseld. Het leverde een positief
kritisch rapport op, met aandachtspunten en aanbevelingen voor verbetering. De
maatregelen hierop worden in 2018 gevolgd.
[57]

B3.1.12
Toetsende taak Raad voor de Kinderbescherming op jeugdreclassering:
		onderzoek loopt
Handelt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) professioneel als zij de
uitvoering toetst van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen? Dat
zouden de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en Justitie en
Veiligheid in 2017 onderzoeken. Calamiteiten zorgden voor een groot verbeterplan bij
[58]

Een Halt-afdoening is buitenstrafrechtelijk: de jongere krijgt geen strafblad.
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de RvdK, onder andere op de toetsing van jeugdbeschermingsmaatregelen. Hierdoor
had onderzoek doen naar deze taak nu niet veel zin. Daarom is besloten alleen de
toezichthoudende taak op de jeugdreclassering te onderzoeken. Gekeken wordt naar
hoe de RvdK deze taak uitvoert. Toetst de RvdK de rapportages van de jeugdreclassering? Kijkt de RvdK of de rapportages op tijd aangeleverd worden? Dit
onderzoek is eind 2017 gestart en naar verwachting in december 2018 afgerond.

In het afsprakenkader staan de uitgangspunten en afspraken voor het toezicht.
Ze gaan onder andere over de werkwijze van de Wmo-toezichthouder, zijn plaats in
het geheel en zijn onafhankelijkheid. Het gaat ook over de toepassing van de
principes van goed toezicht (zie Kaderstellende visie op toezicht).
Draaiboeken
De draaiboeken regelen hoe de rijksinspecties en de Wmo-toezichthouder samenwerken en ze geven de praktische kaders daarvoor. Het gaat om het toezicht op de
aanbieders van hulp, zorg en steun op grond van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg
en/of de Zorgverzekeringswet. Verder bevatten de draaiboeken de werkafspraken tussen de rijksinspecties in het Toezicht Sociaal Domein en de Wmo-toezichthouder als
het gaat om het stelseltoezicht in het sociale domein. Er staat bijvoorbeeld in hoe de
inspecties en de Wmo-toezichthouder samen werken bij het onderzoeken van
meldingen van calamiteiten of geweld. Of bij de uitvoering van geprogrammeerd
toezicht.
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B3.1.13
Keurmerkinstituut: voldoende om op te steunen
Aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten gecertificeerd zijn.
Daarmee bewijzen ze dat ze voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen[59]. In
opdracht van de minister geeft het Keurmerkinstituut (KMI) de certificaten uit, na
gedegen onderzoek. De inspectie houdt hier toezicht op. In 2017 zijn audits onderzocht van drie instellingen die het KMI in 2016 heeft gecertificeerd. Conclusie: de
manier van certificeren voldoet aan de verwachtingen in de Jeugdwet. Bovendien kan
bij de inspectie van de aanbieders gesteund worden op de bevindingen van het KMI.
Zo is het toezicht op het jeugdstelsel effectief en efficiënt uit te voeren.

Kees Reedijk, strategisch inspecteur domein Jeugd:
“Het is goed dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dat werkt heel prettig.”

B3.1.14
Samenwerking landelijke en gemeentelijke toezichthouders Jeugdzorg:
		geregeld
De Jeugdwet geeft de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Zij
zijn systeemverantwoordelijk en houden er lokaal toezicht op. Hoe moet dan de
verbinding eruit zien met het landelijk toezicht? Want het toezicht op de kwaliteit
en veiligheid van de jeugdhulp is opgedragen aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd in oprichting en deels ook aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. Deze
rijksinspecties, VNG[60] en GGD GHOR Nederland[61] hebben in 2017 samen een
afsprakenkader opgesteld. Ook zijn de draaiboeken voor de verbinding openbaar
gemaakt. Daarmee is er duidelijkheid over de manier van toezicht houden en
ontstaat een goed sluitend en efficiënt functionerend geheel.
[59]
[60]
[61]

De kwaliteitseisen zijn opgenomen in het Normenkader voor certificering van uitvoerende organisaties
voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten.
GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD’en en GHOR-bureaus. GGD staat voor
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Dit was de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
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B4		Incidententoezicht
In de Jeugdwet en de Wmo (2015) wordt het melden van calamiteiten en geweld
verplicht gesteld voor jeugdhulpaanbieders, aanbieders van jeugdbescherming,
jeugdreclassering en Veilig Thuis.
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Jeugdige		56
Derde(n)		21
Pleegouder		12

B4.1 		

Verplichte meldingen van calamiteiten en geweld

Ouder		9
Hulpverlener		2

De meeste meldingen van calamiteiten en geweld in 2017 kwamen – net als voorgaande jaren – van aanbieders van voorzieningen van uit huis geplaatste kinderen.
Hoewel dit aantal licht daalde, is ook dit jaar daarin het seksueel grensoverschrijdend
gedrag de grootste categorie. Hierbinnen zijn het vooral jeugdigen die dat doen. Zij
nemen ruim de helft van deze melding in. Hulpverleners vormen hier juist de kleinste
groep. Het aantal suïcides steeg van 16 in 2016 naar 19 in 2017.

		
Dader fysiek grensoverschrijdend gedrag
Jeugdige		46
Hulpverlener		14
Ouder 		 11
Pleegouder 		 6
Derde(n)		4

		
Verplichte meldingen
Verplichte meldingen in 2017 		 234

Jeugdhulp zonder verblijf		 19

De verplichte meldingen van calamiteiten en geweld leidden in 2017 tot een rapport
over een onderzoek in Hoorn waar een moeder en kind waren overleden. Verder
verscheen er een rapport over het onderzoek dat was gedaan na een melding van een
suïcide van een kind binnen een gesloten instelling. De inspectie en de Inspectie
Justitie en Veiligheid oordeelden in een ander casusonderzoek in 2017 dat
betrokken organisaties en professionals in Rotterdam Schiebroek geen verantwoorde
hulp boden. Aanleiding voor dit onderzoek was een melding van een calamiteit in
Rotterdam. De politie trof een driejarig kind ernstig verwaarloosd aan in een woning
bij een verwarde ouder.

Top vijf van verplichte meldingen naar aard

B4.2 		

Afgesloten in 2017		 238
Openstaand op 31 december 2017 		 112
Top vijf van verplichte meldingen naar type zorg
Open jeugdhulp met verblijf		 100
Gesloten jeugdhulp 		 27
Jeugdbescherming		27

C Bedrijfsvoering in 2017

Dader seksueel grensoverschrijdend gedrag

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen		 23

Andere meldingen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag		 100

Iedereen kan ernstige en minder ernstige gebeurtenissen die niet vallen onder de
definitie van een calamiteit melden bij de inspecties. Deze meldingen heten in de
Leidraad Meldingen Jeugd ‘andere meldingen’.

Fysiek grensoverschrijdend gedrag		 81
Suïcide		19
Suïcidepoging		11
Onnatuurlijke dood		 10
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B4.3 		

		
Verplichte meldingen

Meldingen van burgers

Iedereen met signalen of vragen over de jeugdhulp en het toezicht daarop kan
bellen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Daar wordt elk telefoontje beantwoord en
geregistreerd. Als de medewerker inschat dat uitgebreider contact nodig is, zet hij het
telefoontje door naar een inspecteur. De telefoontjes zijn, net als de andere
meldingen, een waardevolle informatiebron voor het signaleren van (potentiële)
tekortkomingen en risico’s voor de veiligheid en kwaliteit van de jeugdhulp.

Andere meldingen in 2017 		 458
Afgesloten in 2017		 450
Openstaand op 31 december 2017 		 35
Andere meldingen in 2017
Door burgers 		 297
Door aanbieders jeugdhulp		 141
Door professionals		 20

		
Telefooncontacten Landelijk Meldpunt Zorg in verband met jeugdhulp

Via E-mail 		 43%
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Uren

Via Brief 		 4%

2015

419

257

Via Telefoon 		 53%

2016

413

246

2017

463

277

Top vijf van andere meldingen naar type zorg
Jeugdbescherming		143
Open jeugdhulp met verblijf		 107
Veilig Thuis		 53
Jeugdhulp zonder verblijf		 45
Gesloten jeugdhulp		 27
Anders		27
Top vijf van andere meldingen naar aard
Kwaliteit van hulp 		 232

C Bedrijfsvoering in 2017

Aantal

Anders 		 88
Fysiek grensoverschrijdend gedrag 		 32
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 		 31
Poging tot suïcide 		 29

Bijlage
1 Klachten over de inspectie
2 Cijfers 2017
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C

Bedrijfsvoering in 2017
dwingt ook meer uniformiteit af. Het draagt bij aan het realiseren van de ambities
van de inspectie als het gaat om openbaarmaking. En helpt om te voldoen aan de
Algemene verordening gegevensbescherming. De andere opleiding is de knoppencursus. Die komt vlak voor het systeem live gaat. En daarna wordt het vooral veel
oefenen.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering stond 2017 in het teken van verdere professionalisering van de organisatie. Professionalisering van systemen, processen en medewerkers. Daarnaast was de voorgenomen fusie tussen IGZ en IJZ een belangrijk thema
binnen bedrijfsvoering. Dit hoofdstuk gaat in op een aantal van deze thema’s.

C1

Informatie en ICT

Informeren en meenemen
De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de invoering van SPEC op hun
afdeling. Zij zorgen ervoor dat iedereen tijdig is voorbereid op de overgang. En dat
bijvoorbeeld de werkinstructies zijn aangepast. Om medewerkers mee te nemen in
de ontwikkeling van het systeem zijn vanaf juli 2017 elke twee maanden lunchdemonstraties georganiseerd. Met previews van wat al af is en gelegenheid tot het
stellen van vragen. Er kwamen steeds zo’n 75 personen op af. Het besef dringt door
dat er de nodige veranderingen mee gemoeid zijn. Ook is duidelijk dat (nog) niet
alle wensen van de organisatie al meteen kunnen, maar dat wel veel mogelijk is. Op
advies van Bureau ICT-toetsing gaat het systeem zo snel mogelijk live en wordt het
daarna doorontwikkeld. De overgang staat gepland voor uiterlijk 31 december 2018.
Dan neemt de afdeling het informatiesysteem in beheer en kan het project afgesloten
worden.

De visie van de inspectie op ‘informatie’ is in 2017 vertaald in het Informatieplan
2017-2020. Daarin zijn zes sporen uitgezet. Aan al deze sporen is gewerkt:
1
Datagedreven toezicht, om het toezicht mee te kunnen doorontwikkelen
(zie §A.1).
2
Digitaal (samen)werken waarmee het lukt om veilig en uniform tijd-, plaatsen apparaatonafhankelijk te werken.
3
Transparantie en openbaarmaking, met een site waar informatie gemakkelijk
te vinden is.
4
Flexibel en wendbaar, om te kunnen inspelen op de weerbarstige en
dynamische omgeving.
5
Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy
6
Effectieve architectuur.

Ineke Ruiter, projectleider Informatievoorziening van Morgen:
“We doen veel aan voorlichting, nemen de inspecteurs mee in het ontwikkelproces. Dat
is leuk om te doen. Je ziet hun reactie als er weer iets klaar is. En je kunt meteen de vragen
beantwoorden als die er zijn.”

Informatievoorziening van Morgen
En in 2017 is het project Informatievoorziening van Morgen op stoom gekomen. Het
project Informatievoorziening van Morgen gaat over de ontwikkeling en invoering
van SPEC, het nieuwe informatiesysteem. Het staat ten dienste van de uitvoering van
de toezichtstaken. Een aantal van de bestaande systemen gaat hierin op. In 2017 is
bepaald hoe dat gebeurt. En ook dat de ingebruikname in twee stappen gaat. Met het
draaiboek hiervoor is begonnen. En het opleidingstraject is voorbereid.
Twee opleidingen
De inspecteurs krijgen twee soorten opleidingen. De ene gaat over hoe het systeem
is ontworpen en waarom. Want het werkt anders dan nu. Het ondersteunt beter, maar
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Digitaal 2017
De ambitie om te voldoen aan Digitaal 2017 loopt gelijk op met SPEC. Digitaal 2017 is
een programma van de Rijksoverheid. Daarmee wil het Rijk de dienstverlening van de
overheid verder digitaliseren. Het is vanuit de inspectie nu al mogelijk om beveiligde
documenten en mail te versturen.
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AVG
In 2017 is geïnventariseerd wat er moet gebeuren om te voldoen aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is deze van toepassing. Met
wat er nog moet gebeuren, gaat de inspectie in 2018 verder. Het werk ligt op schema.
Website nu op PRO
Sinds 1 oktober 2017, wordt www.igj.nl gehost door Platform Rijksoverheid Online
(PRO). Hiermee voldoet de site van de inspectie aan de standaarden van de overheid
en geeft het zekerheid dat de beveiliging goed geregeld is. En dat eventuele
technische problemen snel worden opgepakt.
Eerste ketendashboard
Voor de verloskundige samenwerkingsverbanden is in 2017 het eerste ketendashboard voorlopig ingericht. De inspectie verzamelt in dat dashboard toezichtinformatie voor het samenwerkingsverband tussen de eerste- en tweedelijns
geboortezorg. En niet meer per discipline. Dat geeft haar een aanvullend beeld op de
zorg die in de keten van het samenwerkingsverband wordt geleverd. Vanaf eind 2017
komen er ook data in die de zorgverleners aanleveren.
Vanaf 2011 bouwt de afdeling Informatie en ICT aan dashboards. Elke zorgsector
heeft een eigen variant. Inmiddels zijn er 25 waarbij een aantal op een onderwerp
gebaseerd zijn.

C2 Procesinnovatie
De komst van SPEC, het nieuwe zaaksysteem, maakt duidelijk dat procesinnovatie
nodig is. In 2017 zijn alle werkprocessen van risico- en incidententoezicht, alle
aanvragen en verzoeken, vragen en registraties onder de loep genomen. En
geüniformeerd. Op een rij is gezet welke taken medewerkers met verschillende
functies moeten verrichten vanaf het moment dat de inspectie informatie ontvangt
tot het moment van afsluiten van een zaak. Zo is straks ook te volgen in welk stadium
van afhandeling een zaak is.
Voor die uniformering is gezocht naar een begrippenlijst die eenduidig is en aansluit
bij het veld, bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij andere
overheden. Die is gevonden in Thesaurus Zorg en Welzijn. In 2018 wordt de lijst
toegankelijk. Dan kan iedereen binnen de inspectie opzoeken waarover het gaat als
er ‘patiënt’ of ‘cliënt’ staat. Of ggz. En ook zelf de juiste begrippen consequent gaan
gebruiken. De begrippenlijst wordt verder uitgebreid tot een gestructureerde
trefwoordenlijst.
Rikkert Jolink, adviseur gebruikersimplementatie SPEC:
“Alle afdelingen doorlopen straks dezelfde processtappen. Hoe verschillend het werk ook is.
Het nieuwe systeem maakt het proces effectiever en efficiënter, zodat een inspecteur zich
volledig op de inhoud kan richten. Interne procesinnovatie is dus een belangrijk thema.”

Marieke Teerds, afdelingshoofd Informatie en ICT:
“Steeds meer mensen realiseren zich dat data – en hoe je ermee omgaat – belangrijk zijn.
Dat uniform rapporteren nodig is voor goede kwaliteit data. Gebeurt dat niet, dan zijn
door de digitalisering de consequenties groter dan voorheen.”
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C3

Personeel en organisatie

Het goede gesprek
Rijksbreed zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe gesprekscyclus. Bij de inspectie is met 75% van de medewerkers in elk geval één gesprek
gevoerd en dit is vastgelegd. In 2018 geeft Personeel en Organisatie opnieuw
aandacht aan ‘het goede gesprek’. Dit is immers de basis voor een goede relatie en
voor afspraken over resultaten en ontwikkeling.
Stappen zijn gezet om de gesprekscyclus, jaarplancyclus, meerjarenpersoneelsplanning en de vlootschouw met elkaar te verbinden tot een logisch geheel.

Samengaan inspectie goed verlopen
Op 1 oktober 2017 zijn vooruitlopend op de fusie tussen de Inspectie Jeugdzorg (IJZ)
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de beide organisaties gaan werken als
waren zij samen één. Alle 750 medewerkers waren toen toegedeeld aan een afdeling.
En de organisatiebesluiten en mandaatregelingen waren aangepast en ingevoerd.
De wetswijzigingen moeten wel hun beslag nog krijgen. In verband met de voorgenomen fusie is ook een nieuwe ondernemingsraad gekozen en gevormd. Deze
startte in november.
Tine Looijenga, hoofd personeel en organisatie:
”Voor P&O betekent een voorgenomen fusie uiteraard extra werk. Dat zit bijvoorbeeld in het
voorbereiden en voeren van het overleg met de bonden, het vergelijken van de arbeidsvoorwaarden en het zorgvuldige proces van functievolgendheid en -toedeling. Voor de mensen van
IJZ voelt de verandering gemiddeld groter dan voor die van IGZ. Dat komt met name door het
verschil in omvang en cultuur. We deelden al wel hetzelfde gebouw en dezelfde koffie, dat helpt!”
Management
De managementteams van de beide inspecties hebben in april gezamenlijk een
conferentie gehouden. Die ging over de succesbepalende factoren voor het behalen
van de (gezamenlijke) resultaten: welke zijn dat voor ons? In 2017 zijn daarnaast tien
bijeenkomsten voor het management georganiseerd over organisatie-brede thema’s.
Verder namen vrijwel alle teams in 2016 en 2017 deel aan Insights. Dat is een methode
om zicht te krijgen op persoonskenmerken. Hiermee heeft een team handvatten om
effectiever samen te werken.
Lerende organisatie
Met het corporate curriculum geeft de inspectie vorm aan de lerende organisatie die
ze wil zijn. Dit werd in 2017 aangevuld. De IGJ-academie speelt hierin een belangrijke
rol. Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is in 2017 aangepast.
Nieuwe medewerkers geven aan dat het ‘onboarden’ prima lukt, zeker door de
mentor of buddy die de eerste tijd veelal beschikbaar is.
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In het najaar van 2017 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de
toenmalige IGZ en IJZ. De scores zijn voor IGZ gemiddeld wat positiever dan twee jaar
geleden. Bij IJZ lagen ze wat lager dan daarvoor. Relevante positieve uitschieters in
vergelijking met 2015 zijn: werkplezier, werkgeverschap, resultaatgerichtheid,
informatievoorziening en welzijn en gelijke kansen. Ook loopbaanontwikkeling
is positiever gescoord. Het werken in het gebouw scoorde minder positief. In 2018
wordt bekeken of en zo ja hoe dat is te verbeteren.
De score op integriteit is verbeterd. De extra aandacht hiervoor lijkt te werken. In
2018 blijft dit een belangrijk thema.
Ziekteverzuim
De inspectie zette in 2016 en 2017 fors in op preventie en daarmee op het voorkomen
van verzuim. Dit lag eind 2017 op 4%. De (aangepaste) ‘Verbaannorm[62]’ ligt voor de
inspectie in 2018 op 2,8%. Dat was 3,9% voor 2017.
In- en uitstroom
In 2017 zijn 100 vacatures opengesteld. Een belangrijk deel ervan is door interne
doorstroom ingevuld. De daardoor vrijkomende posities zijn weer opengesteld. In
het kader van de Participatiewet (het creëren van banen voor doelgroepen) heeft de
inspectie in 2017 de doelstelling van zes banen gehaald.
[62]
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Verbaannorm: geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie,
afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland.
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C4 Planning en Control

C5 Onderzoeken

Een goed en ook eenvoudig planning-en-control-proces helpt de inspectie haar
doelen op een efficiënte manier te bereiken. Daarom krijgt de continue verbetering
ervan veel aandacht. In 2017 heeft de inspectie een nieuwe systematiek voor interne
sturing en verantwoording, de ‘A3-methodiek’, ingevoerd. Deze systematiek helpt
haar heldere doelen en acties te formuleren. Zo brengt de inspectie de juiste focus
aan in het dagelijks werk en kan ze de uitvoering ervan goed volgen.

Evaluatie van de effectiviteit van de inspectie
Het effect van het werk van de inspectie vergroten. En het toezicht ‘evidence based[63]’
professionaliseren. Ook in 2017 werkte de inspectie hiervoor samen met vier
academische partners en ZonMw in de Academische Werkplaats Toezicht (AWT)[64].
Daarnaast zette ze ook onderzoek uit buiten de AWT-partners. En voerde ze zelf
onderzoek uit. Voorwaarde bij elk onderzoek: dat het praktijkgericht is. Inspecteurs
moeten er echt wat mee kunnen.

Halverwege 2017 ontving de toenmalige IGZ de ISO 9001-certificatie. Dat betekent
dat het kwaliteitsmanagementsysteem op orde is en dat het voortdurend leren is
geborgd. Een mooi resultaat en daarmee een stimulans om ook in 2018 verder te
verbeteren.

Effectiviteit van het toezicht op calamiteiten
Een van de nieuwe onderzoeken kijkt naar de effectiviteit van het toezicht op calamiteiten. Calamiteiten in de zorg zijn aangrijpend. Zowel voor de patiënt of cliënt en
zijn naasten als de betrokken zorgverleners. Het is belangrijk dat zorgaanbieders hier
goed mee omgaan. De inspectie ziet daarop toe. De maatschappij verandert en de
inspectie verandert mee, ook in haar toezicht op calamiteiten. De vraag daarbij is
steeds wat het precieze doel ervan is. En of het toezicht dan niet beter anders kan
worden georganiseerd. Het burgerpanel dat hierover in 2017 met de inspectie discussieerde zei: ‘Straf uitdelen hoeft eigenlijk niet. Het belangrijkste is dat zorgaanbieders
ervan leren en verbeteren. Zodat dezelfde fout niet nog eens voorkomt.’ Ook aan het
veld is gevraagd wat zij belangrijk vinden. Het onderzoek loopt door in 2018.
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In 2017 zijn vijf onderzoeken afgerond en er zijn acht nieuwe onderzoeken van start
gegaan. De inspectie heeft ook een eigen hoogleraar aangesteld om het onderzoek
te organiseren. Prof. dr. Ian Leistikow combineert zijn werk als inspecteur met de
functie van bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de
Gezondheidszorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit de beide posities
doet hij onderzoek naar de effectiviteit van toezicht.
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Evidence based: (letterlijk) gebaseerd op bewijs; meestal gebruikt als ‘gebaseerd op gedegen
wetenschappelijk onderzoek’
Binnen de AWT werkt de inspectie samen met vier kennisinstituten: NIVEL, APH (voorheen EMGO,
VU Amsterdam), IQ-healthcare en ESHPM (voorheen iBMG). ZonMw coördineert en bewaakt de
onafhankelijkheid van de onderzoeken.
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Onderzoeken afgerond in 2017
In 2017 zijn vijf onderzoeken afgerond:
1
Inzetten van een externe voorzitter bij calamiteitenonderzoek in de Verpleging
& Verzorging
Evaluatie door de Erasmus Universiteit Rotterdam van het calamiteitenonderzoek in de sector Verpleging en Verzorging. Dit evaluatieonderzoek
toonde aan dat de kwaliteit toenam door het inzetten van een externe
voorzitter. En dat de nabestaanden van cliënten vertrouwen hadden in het 		
calamiteitenonderzoek. Mede op basis van dit onderzoek heeft de inspectie
besloten, dat een externe voorzitter bij calamiteiten met een overlijden
verplicht is voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Ze legt de andere
sectoren deze verplichting niet op.
2
Toezien op fusies
Onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam naar hoe de inspectie
kan toezien op kwaliteit van zorg tijdens fusies. Het toonde aan dat dergelijke
situaties omgeven zijn door veel onzekerheid. Ze kan in het voortraject de
bestuurder al aanspreken op het in kaart houden van eventuele risico’s die het
fusietraject heeft voor de kwaliteit van de zorg.
3
Vertaling van veldnormen naar normen voor toezicht
Onderzoek door het Amsterdam Public Health research institute (APH) naar
de effectiviteit van de inspectie bij de ontwikkeling van normen voor toezicht.
Het toonde aan dat ze effectiever kan zijn als zij volgens het model van
‘collaborative governance[65]’ veldpartijen erbij betrekt. Inspecteurs gebruiken
collaborative governance als veldnormen van een zorgdomein onvoldoende
helder zijn.
4
Effect van communicatie op vertrouwen van burgers in de inspectie
Onderzoek in samenwerking met de AFM[66] en de Inspectie voor het
Onderwijs. De uitkomst leerde, dat het vertrouwen van de burger in de
inspectie toeneemt als de inspectie communiceert over wat ze doet.[67]
[65]
[66]

Collaborative governance: Een strategie gericht op gestructureerde samenwerking en communicatie
tussen IGJ en veldpartijen binnen een zorgdomein.
AFM: Autoriteit Financiële Markten.
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5

De ontwikkeling van een afwegingskader ‘vertrouwen’ voor inspecteurs
Intern onderzoek naar de vraag hoe inspecteurs erop kunnen vertrouwen dat
een zorgaanbieder goede zorg zal verlenen. Waar kunnen ze hun vertrouwen
op baseren? De inspectie ontwikkelde hiervoor het ‘Afwegingskader
Vertrouwen’. Dat deed ze op basis van literatuuronderzoek en praktijk	ervaringen van inspecteurs. Het is een hulpmiddel voor de inspecteurs bij
het beoordelen van het vertrouwen kunnen hebben in een zorgaanbieder.

[67]
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Herkes FJ. Transparent Regulatory Agencies and Taboo Decisions. An experimental study of the effect
of transparency on citizens’ trust and decision acceptance. Scriptie. Utrecht: Universiteit Utrecht;
oktober 2017.
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1 Gezond vertrouwen als basis voor toezicht
Onderzoeksthema gericht op ‘gezond vertrouwen’ en ‘lerend vermogen’:
– vertrouwen in de zorgaanbieder*;
– kwaliteit van sturing door raad van bestuur en raad van toezicht*;
– werkwijze en effectiviteit van IT.
2 Agenderen en samenwerken
Onderzoeksthema gericht op signaleren van risico’s, proactief toezicht en
samenwerken:
– taxonomie (= indeling in groepen) van calamiteitenmeldingen;
– burgerparticipatie bij toezicht;
– samenwerken met veldpartijen bij toezicht op medische hulpmiddelen.
3 Anticiperen en acteren
Onderzoeksthema gericht op risicoselectie en bezoekprioritering:
– werking en effecten van risicotoezicht;
– onderzoek naar risicotoezicht bij individuele beroepsbeoefenaren;
– kwaliteit van risicoselectie door de basisset kwaliteitsindicatoren
		ziekenhuizen;
– onderzoek naar het ontwikkelen van voorspellende indicatoren.

Onderzoeken gestart in 2017
–
onderzoek naar de effectiviteit van het incidententoezicht;
–
onderzoek naar gezond vertrouwen (vertrouwen van de inspectie in de
zorgaanbieder en vertrouwen van de burger in de toezichthouder);
–
onderzoek naar effectief risicogestuurd toezicht op fabrikanten van
geneesmiddelen en groothandels;
–
onderzoek naar de consequenties van het openbaar maken van toetsingskaders van de inspectie;
–
onderzoek naar toezicht op Goed bestuur in de gehandicaptenzorg;
–
onderzoek naar de automatische verwerking van klachten die binnenkomen
bij het Landelijk Meldpunt Zorg;
–
onderzoek naar de ontwikkeling van een toezichtkader voor rechtvaardige
cultuur binnen een zorginstelling;
–
evaluatie van het toezicht op infectiepreventie.
Onderzoeken gepland voor 2018
–
onderzoek naar hoe binnen de sector Jeugdzorg van elkaar geleerd kan worden
van calamiteiten;
–
evaluatie naar de inzet van ervaringsdeskundigen in het toezicht op de zorg
voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
–
onderzoek naar hoe de inspectie kan omgaan met ‘soft signals’ aan de hand
van een casus van de UMCU.

4 Professionaliseren van de inspectie
Onderzoeksthema gericht op de verdere ontwikkeling tot een professionele
organisatie:
– onderzoek naar het verbeteren van effectiviteit van toezicht.
* Cursief staat wat is afgerond.
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De inspectie behandelt klachten, die gaan over haar eigen handelen, zelf. Deze
klachten kunnen van zowel burgers als zorgaanbieders afkomstig zijn. In 2017 zijn
ook klachten binnengekomen die gaan over het handelen van het Landelijk
Meldpunt Zorg en de Inspectie Jeugdzorg. Die klachten zijn, vooruitlopend op de
fusie van beide organisaties met IGZ, al op dezelfde manier behandeld als de klachten
over IGZ.

In 2017 ontving de inspectie 47 klachten. Ze rondde 55 klachten af, waarvan er
37 gemeld waren in 2017. De overige klachten waren van eerdere jaren. Van de
55 klachten die de inspectie in 2017 afrondde, kwamen er 44 van burgers en
11 van zorgaanbieders.
Onderwerpen
Ongeveer drie op de vier klachten komen van burgers. Zij klaagden vooral over hoe
de inspectie hun melding heeft behandeld: ze zijn het niet eens zijn met de manier
waarop de inspectie de melding onderzocht heeft. Of met de genomen maatregel
(18). Maar het kan ook gaan over de wijze waarop ze te woord zijn gestaan aan de
telefoon of bij een toezichtbezoek. Ook ontving de inspectie klachten over het niet in
behandeling nemen van een melding (10) en over de communicatie (11). Vier burgers
hadden nog vragen over eerdere klachtbehandeling. Eén klacht hoorde niet thuis bij
de inspectie. Deze melder is verwezen naar de juiste instantie.
Elf klachten kwamen van zorginstellingen. Bij hen ging het om klachten over de
manier van inspecteren (9) en over de manier van communiceren (2).
Informeel afhanden
De inspectie heeft in 2017 meer aandacht gehad voor het informeel behandelen van
klachten. Door een gesprek met een klachtenfunctionaris of een brief met extra
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uitleg konden 30 klachten worden opgelost. Deze informele klachtenbehandeling is
maatwerk. De klachtenfunctionaris van de inspectie speelt hierin een belangrijke
rol. Samen met de klager wordt besproken welke manier van klachtenbehandeling
het beste aansluit bij zijn behoefte. De klachtenfunctionaris bespreekt met de klager
onder andere: wat kan ervoor zorgen dat uw klacht opgelost wordt? Hoe kunnen we
u daarin het beste helpen? Als de informele behandeling de klacht voor de klager niet
oplost, wordt de klacht ter beoordeling voorgelegd aan de inspecteur-generaal.
Andere manier
Er zijn vijftien klachten afgerond na een oordeel van de inspecteur-generaal. Zij heeft
daarbij voor negen klachten advies gevraagd aan de onafhankelijke klachtadviescommissie. Daarvan waren er vijf ongegrond en drie (deels) gegrond. Bij één klacht
heeft de adviescommissie zich onthouden van een uitspraak. De inspecteur-generaal
achtte zes klachten kennelijk ongegrond. Verder zijn er acht klachten door de klager
zelf ingetrokken en zijn er twee klachten niet in behandeling genomen.
Leren van de klagende burgers
De inspectie bespreekt binnen de organisatie de uitkomsten van de klachten. Zo is
te leren wat beter kan en wat beter moet. Een belangrijke les voor haar is, dat het
voor burgers niet altijd duidelijk is wat ze van haar kunnen verwachten. Waar is de
inspectie wel voor en waarvoor niet? Hoe werkt de inspectie? Wanneer doet de
inspectie eigen onderzoek en wanneer niet? Dit moet duidelijker worden uitgelegd in
alle contacten die een burger met de inspectie heeft. Ook de communicatie over
inspectiebesluiten kan beter. De inspectie moet zich nog meer verplaatsen in de
burger. En duidelijker uitleggen waarom ze tot een conclusie komt en wat ze heeft
gedaan. Ook het benoemen van een dossierhouder of contactpersoon kan helpen om
duidelijk te communiceren richting de burger.
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Leren van de klagende zorgaanbieders
Het is belangrijk om de samenstelling van de inspectieteams aan te passen aan de te
verwachten intensiteit van het toezichtbezoek. Dat blijkt uit de klachten van zorgaanbieders over de inspectie. Zal een ondersteunende of een strenge interventie
effectief zal zijn? Is zakelijk optreden vereist? Of mag het meer invoelend zijn? Verder
blijkt uit de klachten dat er meer aandacht moet zijn voor de aspecten die wel goed
gaan bij een zorginstelling. En dat de inspectie deze ook moet benoemen. Ook moet
er meer oog zijn voor de impact van de inspectie en de eventuele maatregelen op de
zorginstellingen en haar medewerkers.
Leren en excuses
De inspectie vindt het belangrijk om klachten goed te behandelen. Niet alleen om te
kunnen leren van fouten of problemen, maar ook om in een goed gesprek of op een
andere zorgvuldige wijze excuses aan te bieden als deze op zijn plaats zijn. Ze heeft
gemerkt dat een zorgvuldige behandeling van een klacht bijdraagt aan het herstel van
vertrouwen als dat geschonden is. Daarom zal ze ook in de toekomst blijven inzetten
op professionele klachtbehandeling, met oog voor de mensen achter de klacht.
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In deze bijlage staan de productieaantallen, het aantal maatregelen en HRM cijfers.
Deze cijfers verschenen ook in eerdere Jaarbeelden, die als afzender IGZ hadden.
Voormalig IJZ werkte niet met een deel van deze cijfers. Dat betekent dat voor 2017
sommige cijfers enkel het voormalig IGZ-deel van IGJ i.o. beslaan. Het betreft de
cijfers in de tabel ‘Productie toezicht’ en de aantallen ontvangen en afgesloten
meldingen in de tabel ‘Andere productie-indicatoren’.
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318

527

Externe bezoeken volledig onaangekondigd[1]

954

912

1.053

998

Desk-inspecties

172

199

Oordelende gesprekken op kantoor IGZ

225

214

Bestuursgesprekken

127

106

Gesprekken met toezichtobject/bedrijf

229

348

Gesprekken met burger

237

147

Gesprekken met betrokkene

266

296

6.874

7.385

Gespreksverslagen

831

1.017

Wettelijk verplichte adviezen[3]

499

480

Rapporten[2]

[1]
		
		
[2]
		
[3]
		

In voorgaande Jaarbeelden waren in dit aantal ook de bezoeken meegenomen van IGZ-inspecteurs
aan instellingen die onder IJZ vallen. Die bezoeken zijn nu in de aantallen verwerkt die bij domein
Jeugd zijn opgenomen.
Per 2016 rapporteert de inspectie in het Jaarbeeld over alle geregistreerde rapporten (waaronder ook
afsluitbrieven van meldingen). Van deze rapporten zijn er 1.242 gepubliceerd op www.igj.nl.
Adviezen aan de minister op het gebied van medische producten, verkrijgen en behouden van
vergunningen, erkenningen en verstrekking van certificaten en verklaringen.

		
Andere productie-indicatoren
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Externe bezoeken volledig aangekondigd[1]
Externe bezoeken met onaangekondigde elementen[1]

In die tabel is het aantal geaggregeerde rapporten en overige publicaties wél het cijfer
voor heel IGJ i.o. in 2017. Tot slot bevatten de rest van de cijfers in die tabel de
aantallen van voormalig IGZ tot 1 oktober 2017, aangevuld met de cijfers van IGJ i.o.
vanaf 1 oktober 2017.
Voor de tabellen ‘Maatregelen’, ‘Financiën’, ‘Formatie’, ‘Ziekteverzuim’ en ‘Klachten
over de inspectie’ geldt dat het integrale cijfers zijn van IGJ i.o., over heel 2017.
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2017

2016

Ontvangen telefoongesprekken front-office

19.230

20.820

Verwerkte e-mails Meldpunt

41.700

40.580

Verwerkte Bopz-meldingen

74.000

74.000

Ontvangen meldingen

11.280

11.900

Afgesloten meldingen

12.020

12.290

23

23

194

190

1.096

1.082

77

123

Geaggregeerde rapporten en overige publicaties
Uitgebrachte nieuwsberichten
Beantwoorde persvragen
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Beantwoorde kamervragen
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Jaarbeeld
2017

Realisatie

(wp 2017)

Toezicht in beweging
Leeswijzer

Planning
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Maatregelen

		
Formatie

2017

2016

6,0

5,0

419,1

376,6

Landelijk meldpunt zorg

12,3

14,0

45

Meldpunt IGJ

44,5

37,5

29

21

Bureau Opsporing en Boetes

27,7

21,7

Lopende aanwijzingen

15

16

Ondersteunende staf

120,4

108,8

Gegeven bevelen

9

4

Strategische staf

72,4

67,8

Lopende bevelen

1

1

Totaal IGJ

708,1

631,4

10

20

4

11

15

24

		
Ziekteverzuim

2017

2016

Kort verzuim (<42 dagen)

1,8

1,4

Lang verzuim (>42 dagen)

2,2

2,9

2017

2016

Opgelegde boetes

59

55

Algemene leiding (MT)

Gegeven waarschuwingen

69

121

Toezichtafdelingen

Opgelegde lasten onder dwangsom

575

296

Verstuurde invorderingsbeschikkingen

261

Gegeven aanwijzingen

Ingesteld verscherpt toezicht
Lopend verscherpt toezicht
Ingediende tuchtzaken
		
Financiën

2017*

2016*

Totaal IGJ

4,0

4,3

64.685

56.128

Verbaannorm

3,9

3,9

Post-Actieven

405

500

Onderzoeken

2.773

3.168

Huur gebouwen

1.901

2.049

2017

2016

ICT en informatie-infrastructuur

15.713

8.554

47

40

85.477

70.399

Personeel en materieel

Totaal IGJ

		
Klachten over de inspectie
Ontvangen

* bedragen x 1000
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