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Het Landelijk Meldpunt Zorg staat voor elke burger die een klacht heeft over de zorg.
Met een luisterend oor, informatie en advies. Burgers die een vraag of klacht hebben
over de zorg, komen eerst bij het LMZ terecht. Als zij het gevoel hebben dat zij of hun
naasten benadeeld zijn in de zorg, willen zij graag hun verhaal kwijt. Het LMZ is er
voor hen. De deskundige medewerkers luisteren, nemen de tijd, tonen empathie en
geven informatie en advies.
Het is in december 2017 een jaar geleden dat het LMZ opging in de toenmalige
Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting[1]. Ondanks deze verandering blijft de eigen identiteit van het jonge LMZ,
dat is opgericht in juli 2014, staan als een huis: naam, telefoonnummer en website
blijven hetzelfde, ook binnen de context van de inspectie.
2017 was daarom een belangrijk jaar voor de verdere professionalisering van het
LMZ. Klachtenregistratie en toezicht zijn met deze belangrijke samengang verder naar
elkaar toegegroeid. De dienstverlening, zichtbaarheid en vindbaarheid van het LMZ
zijn verder geïntegreerd, niet alleen in de werkprocessen van de inspectie, maar ook
in het publieke domein.
Met deze stap werd het LMZ het burgerportaal van de inspectie. De informatie die
burgers ons geven, wordt steeds beter verwerkt in het risicotoezicht van de inspectie.
Maar ook het incidententoezicht integreert het burgerperspectief steeds beter. Het
LMZ levert aan beide vormen van toezicht een belangrijke bijdrage.

menselijke maat in het contact met de overheid bepaalt mede de meerwaarde van
het LMZ. Elk gesprek geeft nuttige informatie en inzicht over wat vragen en klachten
oproept in de zorg. Waarmee het gezamenlijke doel van de nieuwe inspectie,
namelijk het bewaken en bevorderen van veiligheid en kwaliteit, weer dichterbij is
gekomen. Met als motto: Voor zorg zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt.
Burgers weten het LMZ steeds beter te vinden. In 2017 is het aantal klachten opnieuw
gegroeid naar bijna 7.000. Dit lijkt in eerste instantie geen goed nieuws, maar dat is
het wel: het is belangrijk dat mensen ons vinden met hun vragen, hun zorgen over de
zorg en het gevoel krijgen dat we luisteren en hen op weg helpen. Het LMZ wordt
elk jaar meer volwassen. Inmiddels is het niet meer weg te denken uit het
klachtenlandschap in de zorg. We presenteren hierbij alweer het vierde Klachtbeeld,
dat opnieuw een beeld geeft van de soorten vragen en klachten per zorgsector die wij
in 2017 hebben ontvangen. Wat wij door deze jaren heen leren van al deze klachten,
is mensen steeds beter te woord te staan. De stem van de burger wordt binnen het
toezicht luider. We krijgen een steeds beter beeld van wat mensen in de zorg
belangrijk vinden, waar het accent moet liggen.

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

Het overgrote deel van de mensen dat bij ons aanklopt, is verheugd dat er tijd voor
hun verhaal wordt genomen, zodat zij met een passend advies verder kunnen. De
[1]

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen:
“De inspectie blijft in 2018 werken aan vertrouwen van burgers en zorgaanbieders in
ons toezicht. Daardoor kunnen wij bijdragen aan het vertrouwen in de kwaliteit van
gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland. Iedereen heeft daar belang bij, want iedereen
verwacht zorg die je je eigen familie en naasten gunt.”

Na recente parlementaire besluitvorming zijn wij nu in afwachting van het doorvoeren van de
naam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 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. De naam van het
Landelijk Meldpunt Zorg blijft ongewijzigd.
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Samenvatting
Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

zelfstandig wonen, maar kan ook samenhangen met de media-aandacht in 2017 rond
gehandicaptenzorg.

Directe link klachten burger en inspectie
Bijna 7.000 klachten ontving het LMZ in 2017. Sinds de oprichting in 2014 groeit
dat aantal gestaag. Belangrijkste taak van het LMZ is burgers adviseren en
informeren rond de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Ook het
monitoren van de inspectie behoort tot de taken. Door de samenvoeging van het
LMZ met de inspectie in 2016 hebben inspecteurs directer zicht gekregen op
risicosituaties, zo toont dit Klachtbeeld 2017.
In 2017 hebben zich in de zorg geen ontwikkelingen voorgedaan die op zichzelf tot
grote hoeveelheden burgerklachten hebben geleid. Het LMZ heeft in 2017 in totaal
6.885 klachten ontvangen. We zien dat de aantallen klachten gestaag toenemen; in
2016 ontving het LMZ 6.455 klachten en in 2015 5.115 klachten.
Meeste klachten over professioneel handelen
Het LMZ categoriseert klachten en vragen in hoofd- en subcategorieën. Het
merendeel (71 procent) van de klachten in 2017 is ondergebracht in de hoofdcategorieën ‘professioneel handelen’, ‘veiligheid’ en ‘communicatie’; net als in
2016 (73 procent).
Opvallend is de afname ten opzichte van 2016 van het aantal klachten over
professioneel handelen (7 procent). Dit heeft mogelijk te maken met de herijking van
ons categoriesysteem. Daarnaast zijn de LMZ-medewerkers in 2017 meer gedetailleerd
gaan uitvragen en de categorieën gaan uitsplitsen.
Het LMZ ontving ook meer klachten over de subcategorie ‘dossiervoering’. Dit kan
verband houden met een hoger klachtenpercentage in de sector ‘mondzorg’. Het
LMZ registreerde veel praktijken die zijn gesloten of waarvan tandartsen vertrokken
zijn. De veelgehoorde klacht hierbij is dat patiënten daardoor geen toegang meer
hadden tot hun dossier.
Verder is een lichte stijging merkbaar in subcategorie ‘valincidenten’ in de sector
‘gehandicaptenzorg’. Dit is mogelijk een gevolg van de toename van vrij en
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Medisch specialistische zorg weer op 1
Het LMZ registreert klachten en vragen ook in zorgsectoren. Net als in 2016 had
ongeveer de helft van de klachten in 2017 betrekking op de sectoren ‘medisch
specialistische zorg’ (19 procent), ‘geestelijke gezondheidszorg’ (17 procent) en
‘intramurale ouderenzorg’ (14 procent). Opvallend is een onveranderde top 5 van
sectoren, waarin de ‘medisch specialistische zorg’ net als in 2016 op 1 staat.
Wel signaleren we een af- en toename per sector. Zo noteerden we in de cosmetische
sector meer klachten. Dit hangt samen met het feit dat, sinds in 2017 de nieuwe
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ingegaan, de inspectie ook
toezicht op deze sector houdt. De meeste klachten over de cosmetische sector zijn in
andere sectoren ondergebracht, zoals ‘medische specialistische zorg’ en
‘particuliere klinieken of zelfstandige behandelcentra’, afhankelijk van waar de
cosmetische zorg wordt geboden. Tot slot ontving het LMZ iets meer klachten over
‘thuiszorg’ (1 procent), ‘huisartsenzorg’ (1 procent) en ‘mondzorg’ (2 procent).
Ondanks scherper toezicht van de inspectie op de ‘alternatieve zorg’ sinds 1 januari
2016 is het aantal klachten hierover in 2017 met 1 procent gedaald.
Actueel: bijwerkingen van implantaten, cosmetische zorg en donorkind
Onderwerpen die speciale aandacht hebben van de inspectie, media of politiek
komen meestal direct terug in het werk van het LMZ. In 2017 zijn in totaal 279
klachten te koppelen aan een actueel thema (4 procent). In 2017 zijn de belangrijkste
actuele thema’s: bijwerkingen van implantaten, cosmetische zorg en donorkind.
Het LMZ heeft in 2017 ook nog de nasleep ervaren van het explosieve aantal klachten
over schildkliergeneesmiddel Thyrax en sterilisatiemethode Essure in 2016.
Minder klachten aangemeld bij inspectie
In bepaalde gevallen legt het LMZ een klacht ter beoordeling voor aan de inspectie.
De inspectie beoordeelt vervolgens of zij een onderzoek nodig vindt. In 2017 heeft
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het LMZ 1.079 klachten ter beoordeling doorgestuurd, 16 procent van het totaal
aantal klachten. De inspectie beoordeelde dat in meer dan de helft (57 procent)
van de voorgelegde gevallen nader onderzoek nodig was. Dit is iets meer dan in 2016.
Noemenswaardig is dat er in 2017 minder klachten als melding zijn voorgelegd, maar
dat de inspectie hiervan wel meer meldingen in behandeling heeft genomen.
Naast het adviseren en informeren van burgers heeft het LMZ ook als taak om te
monitoren. We monitoren de klachtafhandeling door zorgaanbieders, maar ook
burgermeldingen waarvan de inspectie heeft beoordeeld dat nader onderzoek nodig
is. In totaal heeft het LMZ in 2017 731 onderzoeken naar burgermeldingen
gemonitord. Daarvan zijn er 457 in 2017 afgerond en waren er 274 op 31 december
2017 nog in uitvoering.

Vooruitblik: klachtenafhandeling zorg verder verbeteren
Was 2017 een jaar van naar elkaar toe groeien van LMZ en inspectie, in 2018 zullen
we nog meer op elkaar ingespeeld zijn en zal de burger nog meer de vruchten
plukken van de verweving van signalering, melding en toezicht. In het werk van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting neemt het burgerperspectief een belangrijke plaats in. Het is vanzelfsprekend dat het LMZ als eerste
aanspreekpunt voor burgers met vragen en klachten in de zorg daarin een stevige
plek blijft innemen. We blijven als LMZ ook de komende jaren werken aan onze
missie: verbetering van de klachtenafhandeling in de zorg.

Belangrijke ontwikkelingen: Wkkgz en samenvoeging met inspectie
Natuurlijk zijn er naast de hoofdtaken – klachten ontvangen en hierover adviseren,
monitoren en informeren – enkele belangrijke ontwikkelingen die het werk van het
LMZ in 2017 hebben gekleurd.
2017 was het eerste jaar waarin de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
volledig van kracht was. Deze nieuwe wet maakt een betere en meer laagdrempelige
aanpak van klachten mogelijk. Burgers met een klacht kunnen gratis terecht bij de
klachtenfunctionaris van een zorginstelling. Die helpt hen vervolgens verder en zorgt
voor een goede en snelle klachtafhandeling, bijvoorbeeld door een gesprek met de
zorgaanbieder.
Daarnaast is het LMZ sinds december 2016 officieel ingebed in de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Zodoende beschikt de inspectie nu over informatie
die voor haar incidenten- en risicotoezicht essentieel is. In 2017 is het effect van de
samenvoeging echt merkbaar geworden. Het grote voordeel voor de burger is dat zijn
perspectief nu nog directer is verweven in het toezicht. De inspectie wordt gevoed
door wat burgers vinden en ervaren. Klachten die niet onder het incidententoezicht
vallen, ziet zij terug in een signalendashboard. De inspectie heeft voor veel zorginstellingen een apart dashboard; inspecteurs zien zo in één oogopslag per locatie de
risico’s op het terrein van kwaliteit van zorg.
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1.1

Taken

Het LMZ heeft drie hoofdtaken:
•

•

•

Burgers adviseren
Het adviseren en informeren van burgers met klachten over de kwaliteit van
de gezondheidszorg, het ter beoordeling aan de inspectie voorleggen van
bepaalde klachten (incidententoezicht) en het beantwoorden van vragen.
Zorgaanbieders en inspectie monitoren
We monitoren de tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders. En monitoren
het onderzoek dat de inspectie doet naar aanleiding van een klacht van een burger.
Informeren
We verstrekken informatie over klachten en klachtafhandeling via de website
en via Klachtbeeld. We zorgen ook dat signalen de inspectie bereiken voor het
risicotoezicht.

In 2017 is het effect van deze verandering echt merkbaar geworden. Het grote
voordeel voor de burger is dat zijn perspectief nu nog directer is verweven in het toezicht. Vragen en klachten zijn snel voor de inspectie zichtbaar en hebben dus
meer impact.
De gevolgen van de nauwere samenwerking tussen het LMZ en de inspectie
stemmen tot tevredenheid. De inspectie wordt gevoed door wat burgers vinden en
ervaren. Klachten die niet onder het incidententoezicht vallen, worden getoond in
een signalendashboard. De inspectie heeft voor veel zorginstellingen een apart
dashboard en inspecteurs zien in één oogopslag de risico’s op het terrein van
kwaliteit van zorg.
Naast andere bronnen zoals Zorgkaart Nederland, jaarverslagen van instellingen,
zorginhoudelijke indicatoren en professionele meldingen zijn de klachten van
burgers zo één van de hoofdbronnen voor het werk van de inspectie.

Dit Klachtbeeld, verslag van ons werk in 2017, is ingedeeld rond deze drie hoofdtaken.

1.2 Ontwikkelingen in 2017
In 2017 hebben zich in de zorg geen uitzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan die
tot grote hoeveelheden burgerklachten hebben geleid. Natuurlijk zijn er wel enkele
belangrijke ontwikkelingen die het werk van het LMZ in 2017 hebben gekleurd.
Klachten en toezicht geïntegreerd
Voor het LMZ stond 2017 in het teken van het finetunen van de manier van werken.
Sinds december 2016 is het LMZ officieel ingebed in de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd in oprichting. Zodoende beschikt de inspectie nu over informatie die voor haar
incidenten- en risicotoezicht essentieel is. Ook kan zij in haar toezicht op de zorg nog
meer rekening houden met wat burgers belangrijk vinden.
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Ook als er een zorgonderwerp in het nieuws is, kunnen de inspecteurs direct checken
of er burgersignalen zijn binnengekomen. Door de voorgenomen fusie tussen de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg zijn deze lijnen nog korter
dan voorheen. Kortom: de stem van de burger wordt niet alleen gehoord, er wordt
ook iets mee gedaan.
Ontwikkeling medewerkers
Medewerkers van het LMZ zijn de eerste contactpersonen van mensen die vaak erg
geëmotioneerd zijn over wat hen is overkomen in de zorg. Als kind, als vader, moeder
of andere naaste. Om te zorgen dat de medewerkers toegerust zijn voor dit intensieve
werk, biedt het LMZ hen jaarlijks mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.
In 2017 waren dit trainingen op het gebied van onder meer gespreksvaardigheden,
rouwverwerking en coaching.
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Zichtbaarheid, identiteit en imago
Het aantal klachten dat het LMZ ontvangt stijgt al sinds de oprichting in 2014, jaar
na jaar. In de afgelopen drieënhalf jaar is er ook vanuit samenleving en politiek veel
aandacht geweest voor het werk. Onlangs bezocht een delegatie van de Tweede
Kamer het LMZ in het kader van een werkbezoek en was onder de indruk van het
werk. Onderdeel van de overgang naar de inspectie was behoud van de eigen
identiteit van het LMZ. Praktisch gezien betekent dit dat het LMZ een eigen telefoonnummer, website en huisstijl heeft en houdt.
In 2016 is een imagometing gestart voor de toenmalige IGZ. Hierin is ook het LMZ
meegenomen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de bekendheid van het LMZ
onderhet algemeen publiek laag is. Bijna negen op de tien Nederlanders kennen het
LMZ niet. Toch geeft maar liefst 83% van de Nederlanders aan het belangrijk te vinden
dat de inspectie een meldpunt heeft voor vragen en klachten van burgers.
De meting is, behalve onder het algemeen publiek, ook gedaan onder mensen die
werkzaam zijn in de zorg. Ook hier was de bekendheid van het LMZ relatief laag, zij
het wel hoger dan onder het algemeen publiek. Maar liefst 61 procent van deze
groep geeft aan het LMZ niet te kennen. Bijna een op de vijf (18 procent) kent het
alleen van naam. Ongeveer 10 procent van de mensen die werkzaam zijn in de zorg
zegt het LMZ redelijk tot goed te kennen.
Er is wel verschil per sector. Ondervraagden binnen het domein Maatschappelijke
Zorg geven vaker aan het LMZ goed (5 procent), redelijk (11 procent) of een beetje
(14 procent) te kennen, bij ondervraagden uit het domein Cure, dat wil zeggen
Medische Specialistische zorg, Eerstelijns Zorg en Mondzorg is dat lager. Vooral
medewerkers in de thuis- en verpleegzorg zijn goed (9 procent), redelijk (21 procent)
of een beetje (20 procent) bekend met het LMZ.

Wet volledig van kracht
2017 was het eerste jaar waarin de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
volledig van kracht was. Sinds deze op 1 januari 2016 van kracht werd, gold
aanvankelijk een overgangsperiode. In 2017 was deze overgangsperiode voorbij.
Zorgaanbieders moeten nu beschikken over een nieuwe klachtenregeling, aangepast
aan de wettelijke eisen.
De nieuwe wet maakt een betere en meer laagdrempelige aanpak van klachten
mogelijk. Burgers met een klacht kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris
van een zorginstelling. Die helpt hen vervolgens verder en zorgt voor een goede en
snelle afhandeling van de klacht, bijvoorbeeld door een gesprek met de zorgaanbieder. Uit onderzoek blijkt dat een gesprek het beste werkt. Daarnaast moet de
klachtenregeling goed vindbaar zijn en wordt een klacht met de zorgaanbieder
besproken en in het dossier opgenomen.
Alle zorgaanbieders zijn nu volgens de wet ook verplicht aangesloten bij een
onafhankelijke geschilleninstantie.

1.3 Klachten over het LMZ
Het komt voor dat burgers niet tevreden zijn met de manier waarop het contact
met het LMZ is verlopen. Het LMZ is sinds 1 december 2016 officieel onderdeel van
de inspectie. De behandeling van klachten over het LMZ is daarom opgenomen in
het Jaarbeeld 2017 van IGJ i.o. Deze is terug te vinden op de website van IGJ i.o.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de zichtbaarheid van het Landelijk
Meldpunt Zorg nog beter kan en mag. De behoefte onder de burgers is veelzeggend
genoeg.
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Figuur 1. Aantal ontvangen klachten per maand voor 2015, 2016 en 2017
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Samen met de burger bespreekt de medewerker van het LMZ de specifieke klacht,
de stappen die al zijn gezet en mogelijke vervolgstappen. Ook komt ter sprake wat
de burger hoopt te bereiken met het kenbaar maken van de klacht. Het LMZ geeft
feitelijk advies op maat, aansluitend bij de wensen, aard van de klacht en – zoveel
mogelijk – de verwachting van de burger. Het LMZ verwijst de burger naar de
betrokken zorgaanbieder of klachtenfunctionaris voor bemiddeling of adviseert een
klacht in te dienen bij een klachtencommissie (die overigens met de komst van de
Wkkgz niet meer verplicht is). Naast behandeling van de klacht schat het LMZ in of
de klacht ook als een melding naar het Incidententoezicht (IT) van de inspectie moet
worden doorgestuurd (zie ook paragraaf 2.6) of een signaal blijft voor het Risicotoezicht (RT) van de inspectie.
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2.1 Aantal klachten
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Het LMZ heeft in 2017 in totaal 6.885 klachten ontvangen. We zien dat de aantallen
klachten gestaag toenemen; vorig jaar ontving het LMZ 6.455 klachten en in 2015
5.115 klachten.
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Met de toename van klachten over het hele jaar zien we uiteraard ook een toename
per maand, met uitschieters in de maanden januari, maart, mei en augustus. Voor
deze uitschieters is geen herleidbare verklaring.
Klachten kunnen bij het LMZ op drie manieren gemeld worden: telefonisch,
digitaal (via het contactformulier op de website en per e-mail) en per post. Het
merendeel, 65 procent, komt telefonisch binnen. Dit percentage stijgt elk jaar,
waarmee we kunnen concluderen dat het LMZ in zijn missie slaagt. We ontvangen
om twee redenen liever een telefonische klacht. Ten eerste willen we een luisterend
en empathisch oor bieden. Bovendien kunnen we de burger beter adviseren,
informeren, ondersteunen en verwijzen als we de aard van de klacht beter en
gedetailleerder kunnen uitvragen. Ten tweede verschaft een telefoongesprek ons
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5

Burgers met vragen en klachten over de gezondheidszorg kunnen sinds juli 2014
voor advies en informatie terecht bij het LMZ. Medewerkers van het LMZ zijn
deskundig op het gebied van de verschillende klachtmogelijkheden, rechten van
patiënten en de wet- en regelgeving, vooral de Wkkgz.
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meer waardevolle informatie over de klacht. En die informatie is belangrijk, want
hiermee valideren we de data voor de dashboards waarmee de inspecteurs hun werk
doelgerichter en sneller kunnen doen.
Klachten per soort binnenkomst

2.2 Aard van de klachten
Het LMZ categoriseert klachten en vragen in zeven hoofdcategorieën, die weer zijn
onderverdeeld in subcategorieën. Zo kan een klacht specifiek ingedeeld worden.
Een klacht kan ook betrekking hebben op een actueel thema. De actuele thema’s van
2017 komen aan de orde in paragraaf 2.5.

Tabel 1. Methode van melden van de klacht. Telefonisch melden wordt steeds populairder

De zeven hoofdcategorieën zijn:
		

2017

2016

2015

Post

2,7%

2,5%

2,4%

Digitaal

31,7%

35,6%

40,0%

Telefonisch

65,6%

61,9%

57,7%

•

•
Ook wanneer een klacht digitaal of per brief binnenkomt, zoekt het Landelijk
Meldpunt Zorg vrijwel altijd telefonisch contact met de burger. Een telefoongesprek
maakt het mogelijk aanvullende vragen te stellen en adequate informatie te geven.
Zo krijgt de burger zoveel mogelijk advies op maat. Uiteraard bellen we niet als de
burger heeft aangegeven geen verder (telefonisch) contact te willen. Het LMZ stelt in
dat geval een zo goed mogelijk schriftelijk advies op.

•

•

Het LMZ biedt bewust ook de mogelijkheid voor anonieme melding. Wanneer een
anonieme klacht binnenkomt via brief of contactformulier, is een advies op maat
minder eenvoudig te geven. Als iemand telefonisch contact opneemt en liever
anoniem blijft, dan krijgt ook deze persoon een passend advies. Van de 6.885
klachten in 2017, werden er 424 anoniem gemeld. Dit is 6 procent van het totaal
aantal klachten. In 2016 was dit 4 procent.

•
•

•

Opvallend is ook dat het aantal klachten en vragen die niet behoren tot het domein
van het LMZ is afgenomen. In 2017 ontvingen we 330 klachten en vragen die niet voor
ons platform bedoeld zijn, in 2016 waren dat er nog 552. Kortom: burgers weten beter
waar het LMZ voor is bedoeld.
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Professioneel handelen:
het gaat om klachten over de categorieën oneens met medisch handelen,
palliatieve zorg en diagnose gemist.
Veiligheid:
dit zijn klachten over een medisch hulpmiddel, medicatie en de staat van een
gebouw of voorziening.
Communicatie:
hieronder vallen de categorieën bejegening, informatievoorziening,
voorlichting, dossiervoering en -inzage.
Ongewenst of onethisch gedrag:
deze hoofdcategorie omvat klachten over dwang- en drangmaatregelen,
fraude, seksueel misbruik en mishandeling.
Organisatie en logistieke aspecten
dit zijn klachten over personeel en over wachtlijsten en wachttijden.
Klachtbehandeling door de zorgaanbieder
het gaat hierbij om klachten over de afhandeling van klachten door de
zorgaanbieder of de werkwijze van een klachtencommissie.
Overig:
deze hoofdcategorie omvat bijvoorbeeld klachten over financiële aspecten
van de zorg en wetgeving.
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Figuur 2. Ontvangen klachten verdeeld over hoofdcategorieën, 2017, in percentages
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Figuur 4 geeft een overzicht van de categorieën waarover het LMZ in 2017 klachten
heeft ontvangen. In figuur 5 worden de categorieën van 2017 vergeleken met die van
2016.
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Het merendeel (71 procent) van de klachten in 2017 is ondergebracht in de hoofdcategorieën professioneel handelen, veiligheid en communicatie, net als in 2016
(73 procent). Opvallend is de afname ten opzichte van 2016 van het aantal klachten
over professioneel handelen (7 procent). Dit heeft mogelijk te maken met de
herijking van ons categoriesysteem. In de hoofdcategorie professioneel handelen zit
onder meer het ruime begrip ‘oneens met medisch handelen’. De medewerkers van
het LMZ zijn hier in 2017 meer gedetailleerd naar gaan vragen en de categorieën gaan
uitsplitsen. Daarnaast valt op dat er meer klachten zijn over communicatie (4 procent).
De overige categorieën zijn min of meer gelijk gebleven.
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Figuur 3. Ontvangen klachten verdeeld over hoofdcategorieën, 2016, in percentages
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In onderstaande figuur staan de in 2017 ontvangen klachten, verdeeld over de
hoofdcategorieën. Daaronder ter vergelijking de verdeling over de hoofdcategorieën
in 2016.
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Klachten per categorie 2017

Vergelijking categorieën 2017/2016

Figuur 4. Overzicht van ontvangen klachten 2017 per categorie, in aantallen

Figuur 5. Vergelijking van de klachten per categorie 2017 en 2016, in percentages
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Net als in 2016 vallen de binnengekomen klachten vooral onder de categorieën
oneens met medisch handelen, bejegening, medicatie en financiën. Ten opzichte
van 2016 zien we een afname van het aantal klachten over de categorie oneens met
medisch handelen, en een toename van het aantal klachten over bejegening. De
categorieënmedicatie en financiën blijven nagenoeg gelijk.
Hoewel procentueel de categorie oneens met medisch handelen ten opzichte van
2016 is afgenomen met 7 procent valt het grootste deel van de klachten in deze
categorie. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als:
–
het niet eens zijn met een voorgestelde behandeling;
–
het niet willen doorverwijzen door de behandelaar;
–
het te vroeg naar huis sturen van een patiënt;
–
een te snelle afbouw van medicatie.
Het LMZ ontving ook meer klachten over dossiervoering. Dit kan verband houden
met een hoger klachtenpercentage in de mondzorg. Het LMZ registreerde veel
praktijken die zijn gesloten of waarvan tandartsen vertrokken zijn. De veelgehoorde
klacht hierbij was dat patiënten geen toegang meer hadden tot hun dossier, omdat
het dossier is kwijtgeraakt, niet is overgedragen of slecht is bijgehouden.
Ook zijn er meer klachten in 2017 over doorverwijzingen en wachtlijst. Verder is een
lichte stijging merkbaar in valincidenten in de gehandicaptenzorg. Dit zou te maken
kunnen hebben met een toename in vrij en zelfstandig wonen van mensen met een
lichamelijke handicap of beperking, maar ook op de media-aandacht in 2017 rond
gehandicaptenzorg. De klachten over doorverwijzingen naar specialisten, of het
gebrek daaraan kunnen verband houden met de toename van klachten over huisartsenzorg.

Vaak gaan klachten niet over één enkel onderwerp. Een medische klacht kan
bijvoorbeeld ook over financiën gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een klacht over
een medische behandeling en het daarnaast in rekening brengen van extra kosten
door de apotheek of tandarts. Het LMZ is primair gericht op klachten over de kwaliteit
van zorg. Bij klachten die te maken hebben met financiële aspecten van zorg verwijst
het LMZ dan ook vaak door naar een instantie die hierover meer informatie kan
geven, zoals de zorgaanbieder zelf, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

2.3 Zorgsectoren
Het werkveld van het LMZ omvat de gehele gezondheidszorg in Nederland. De
gezondheidszorg is opgedeeld in zorgsectoren. Figuur 6 geeft een beeld van het
aantal klachten per zorgsector. De figuur geeft ook een aantal algemene sectoren,
namelijk andere sector en niet van toepassing. Deze sectoren worden bijvoorbeeld gekozen als een klacht geen betrekking heeft op een specifieke zorgsector. Dit laatste geldt
onder meer voor klachten over het beleid van de regering op het gebied van gezondheidszorg. In deze figuur zijn de klachten die buiten het domein van het LMZ vallen
buiten beschouwing gelaten. Dit zijn bijvoorbeeld klachten over de gemeente, een
woningbouwvereniging of het Centraal Administratie Kantoor. Voor de meest
voorkomende sectoren gaan we in paragraaf 2.4. dieper in op de aard van de meest
voorkomende klachten.

Opvallend is een afname van klachten over ADL-zorg, met een kleine 2 procent
ten opzichte van 2016. Dit betreft klachten over bijvoorbeeld: slechte verzorging,
hygiëne of uitdroging. Ook zagen we in 2017 een afname in de categorieën
hoofdbehandelaarschap en diagnose gemist.
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Klachten per sector 2017

komt omdat cosmetische zorg meestal in deze instellingen plaatsvindt.

Figuur 6. Verdeling van de klachten over zorgsectoren, in aantallen

Tot slot ontving het LMZ meer klachten over thuiszorg (1 procent), huisartsenzorg
(1 procent) en mondzorg (2 procent).
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Opvallend is ook dat ondanks scherper toezicht van de inspectie op de alternatieve
zorg sinds 1 januari 2016 het aantal klachten hierover in 2017 met 1 procent is gedaald.
Vergelijking sectoren 2017/2016
Figuur 7. Verdeling van klachten over zorgsectoren 2017 en 2016, in percentages
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Figuur 7 toont de vergelijking van de klachten over de sectoren voor 2016 en 2017.
Net als in 2016 had ongeveer de helft (50 procent) van de klachten in 2017 betrekking
op de sectoren medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en
intramurale ouderenzorg. Opvallend is een onveranderde top 5 van sectoren, waarin
de medisch specialistische zorg net als in 2016 op 1 staat. Wel signaleren we een af- en
toename per sector. We ontvingen ongeveer 3 procent minder klachten over de
medisch specialistische zorg.
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Bij andere sectoren zien we een lichte toename. Zo noteerden we in de cosmetische
sector meer klachten. Dit hangt samen met het feit dat dit sinds de nieuwe wet is
ingegaan, de inspectie ook toezicht op deze sector houdt. De meeste van de klachten
over de cosmetische sector zijn aan andere sectoren gekoppeld, zoals medische
specialistische zorg en particuliere klinieken of zelfstandige behandelcentra. Dit
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2.4 Aard van de klachten per zorgsector
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Over een aantal zorgsectoren heeft het LMZ relatief veel klachten ontvangen. Dit
deel van het klachtbeeld geeft een nadere toelichting op de aard van de klachten
binnen deze sectoren. Het betreft de sectoren medisch specialistische zorg,
geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg,
mondzorg, apotheken en thuiszorg.
2.4.1 Medisch specialistische zorg
De meeste klachten ontving het LMZ over de medisch specialistische zorg. Het gaat
hierbij om 1.331 klachten, 19 procent van het totale aantal klachten. Ten opzichte van
2016 zijn er 112 klachten minder binnengekomen over deze sector.
Medisch specialistische somatische zorg is de zorg binnen ziekenhuizen, universitair
medische centra, radiotherapeutische en revalidatiecentra en andere instellingen waar
curatieve zorg wordt verleend. Figuur 8 geeft de meest voorkomende klachten weer.
Top 10 klachten medisch specialistische somatische zorg
Figuur 8. Verdeling klachten medisch specialistische somatische zorg over meest voorkomende
categorieën, in aantallen

Daarnaast gaat het in ongeveer 6 procent van de klachten om de bejegening door
de zorgaanbieder, financiën, dossiervoering en het missen van een diagnose,
bijvoorbeeld op een röntgenfoto of CT-scan. In vergelijking met 2016 is de top 5 van
de aard van de klachten over de medisch specialistische zorg iets verschoven. In 2016
troffen we hier ook klachten over medische hulpmiddelen, in 2017 heeft financiën de
plek in deze top 5 ingenomen.
2.4.2 Geestelijke gezondheidszorg
In 2017 ontving het LMZ 1168 klachten die betrekking hebben opde geestelijke
gezondheidszorg. Dit is 17 procent van het totaal aantal klachten. Ten opzichte van
2016 zijn er meer klachten binnengekomen (1.136 in 2016 en 1.168 in 2017).
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omvat de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, ambulante en klinische GGZ, verslavingszorg en vrijgevestigde beroepsbeoefenaren binnen de GGZ. Figuur 9 laat de meest voorkomende klachten binnen
deze sector zien.
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36 procent van het totale aantal klachten heeft betrekking op het oneens zijn met het
medisch handelen van een zorgverlener of zorgaanbieder. Het gaat dan bijvoorbeeld
over:
–
(mogelijke) fouten;
–
een behandeling die de patiënt niet wenst te ondergaan;
–
geen eenduidig behandelingsbeleid;
–
geen inzage in het dossier alvorens de behandeling te starten;
–
nieuwe medicatie, zonder verdere informatie.
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Top 10 categorieën klachten GGZ 2017
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Figuur 9. Verdeling klachten geestelijke gezondheidszorg over de meest voorkomende categorieën,
in aantallen
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Figuur 10. Verdeling klachten intramurale ouderenzorg over de meest voorkomende categorieën,
in aantallen

In de meeste klachten zijn mensen het oneens met het medische handelen
(16 procent). Het gaat dan bijvoorbeeld om:
–
het stopzetten van een behandeling tegen de wens van de familie in;
–
geen juiste interventie of het niet volgen van de richtlijnen;
–
de patiënt of zijn/haar naaste is het niet eens met het behandelplan of de
voorgeschreven medicatie.
Daarnaast komen veel klachten binnen over bejegening door zorgverleners
(15 procent) en dwang- en drangmaatregelen (8 procent) en medicatie (6 procent).
De aard van de klachten verschilt in 2017 niet veel van die in 2016. Wat is veranderd,
is dat de ADL-zorg niet meer in de top 5 zit. Dit komt overeen met het algemene
beeld.
Naast het advies om klachten te bespreken met de behandelaar, klachtenfunctionaris
of klachtencommissie, verwijst het LMZ bij klachten over de GGZ regelmatig naar een
vertrouwenspersoon patiënten of een familievertrouwenspersoon.
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2.4.3 Intramurale ouderenzorg
Het LMZ ontving 973 klachten over de intramurale ouderenzorg, 14 procent van
het totale aantal klachten. Intramurale ouderenzorg is de zorg in verpleeg- en
verzorgingshuizen en de zorg voor ouderen in speciale woonvormen. Het zijn
meestal de kinderen, kleinkinderen of andere familieleden van de betrokken cliënten
die contact zoeken met het LMZ. Ten opzichte van 2016 laat deze sector in 2017 qua
klachten een lichte afname zien. In 2016 noteerden we 995 klachten over
de intramurale ouderenzorg. Figuur 10 laat zien welke onderwerpen het meest
genoemd werden.
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In 2017 ontving het LMZ over de intramurale ouderenzorg minder klachten over
personeel, de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en hygiëne, maar er
kwamen wel meer klachten over veiligheid (medicatie en valincidenten) in de
ouderenzorg.
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In 2017 kwamen de meeste klachten, net als vorig jaar, binnen over de dagelijkse ADLzorg, 14 procent van het totale aantal klachten over de intramurale ouderenzorg.
Klachten gaan dan bijvoorbeeld over:
–
te laat uit bed halen van bewoners en/of te laat ontbijt;
–
zorgen om de hygiëne of het uitbreken van het norovirus;
–
weinig tot geen dagelijkse activiteiten;
–
onvoldoende hulp bij maaltijden.
Ook de categorie oneens met medisch handelen, wordt regelmatig genoemd
(12 procent). Het gaat dan bijvoorbeeld over:
–
traag handelen van de arts en/of verpleging;
–
uitdelen van medicijnen door gastvrouwen en zorghulpen;
–
griepprik krijgen terwijl in het dossier staat dat dit niet moet gebeuren;
–
slechte wondzorg.
Klachten over personeel betreft 9 procent van de klachten. Die hebben vaak te maken
met:
–
te weinig personeelsleden op een afdeling, waardoor te laat en traag
gehandeld wordt;
–
verzorging die minimaal is of deskundigheid die te wensen overlaat
(bijvoorbeeld in het geval van wondverzorging of medicatietoediening);
–
veel wisselend, onbekend personeel.
Ten opzichte van 2016 is de aard van de klachten bijna gelijk gebleven. Het enige
verschil is dat medicatie in de top 5 is gekomen, met 8 procent, direct gevolgd door
bejegening (ook 8 procent). Bejegening stond vorig jaar op de vijfde plek van de
categorieën.
2.4.4 Huisartsenzorg
De huisartsenzorg bestrijkt 13 procent van het totale aantal klachten van 861. Dit
aantal is gestegen ten opzichte van 2016 (726 klachten). Onder huisartsenzorg vallen
huisartsenpraktijken, huisartsendiensten en huisartsenposten. Figuur 11 laat zien
welke onderwerpen het meest genoemd werden.
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Top 10 categorieën klachten huisartsenzorg 2017 (met gedeelde 10e plaats)
Figuur 11. Verdeling klachten huisartsenzorg over de meest voorkomende categorieën, in aantallen
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In 18 procent van de klachten over de huisartsenzorg zijn mensen het oneens met
het medisch handelen. Hier gaat het bijvoorbeeld om klachten als:
–
niet (goed) behandelen van een aandoening;
–
geen nader onderzoek doen terwijl de patiënt dit wenst;
–
wegsturen van patiënten met pijnklachten met enkel aspirine;
–
krijgen van medicatie terwijl de huisarts niet is gezien.
Bejegening is een tweede categorie die veel genoemd wordt (17 procent). Deze
categorie is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar (14 procent). Het gaat dan
bijvoorbeeld om:
–
een onvriendelijke houding van de huisarts of assistente;
–
te weinig tijd voor een consult;
–
te weinig aandacht voor de laatste levensfase van een patiënt.
Dossiervoering (10 procent), doorverwijzing (9 procent) en medicatie (8 procent)
worden ook regelmatig in de klachten genoemd. De klacht gaat dan bijvoorbeeld
over:
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–

onjuist inschatten van symptomen met als gevolg dat mogelijk een verkeerde
diagnose gesteld is;
niet overdragen van het dossier aan een nieuwe huisarts;
niet eens zijn met wat er in het dossier staat;
informatie van een familielid die per abuis in het dossier van een patiënt staat;
niet eens zijn met de voorgeschreven medicatie of het niet willen voorschrijven door de huisarts van gewenste medicatie.

Opvallend, maar in overeenstemming met de algemene tendens, is dat de ADL-zorg
(11 procent) van de eerste plaats verdrongen is door bejegening (12 procent). In
vergelijking met vorig jaar zijn de klachten over bejegening toegenomen (8 procent
in 2016). Dat komt ook omdat de klachten over oneens zijn met medisch handelen en
de ADL-zorg zijn afgenomen. Eigenlijk laat de gehandicaptenzorg dezelfde algemene
tendens zien als het gaat om de categorieën, maar doordat het hier om zulke kleine
aantallen gaat, is de verschuiving in de top 5 relatief groot.

Ten opzichte van 2016 is diagnose gemist dit jaar minder voorgekomen. Was dit vorig
jaar nog de vierde meest gehoorde klacht in de huisartsenzorg, dit jaar zien we deze
klacht pas op de zevende plaats (5 procent)

Net als in 2016 uiten mensen in 2017 hun bezorgdheid over het personeel (9 procent),
vooral de (onder)bezetting en de deskundigheid van de medewerkers.
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2.4.5 Gehandicaptenzorg
Het LMZ ontving 471 klachten over de gehandicaptenzorg (7 procent). Dit is meer
dan in 2016 met 410 klachten over deze zorgsector. De gehandicaptenzorg betreft
de langdurige zorg voor mensen met een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke
beperking. Net als in de intramurale ouderenzorg zijn het in deze sector vaak
familieleden of andere betrokkenen die contact opnemen met het LMZ. De meest
voorkomende klachten staan vermeld in figuur 12.

2.4.6 Mondzorg
In 2017 ontving het LMZ 464 klachten over de mondzorg, wat overeenkomt met
ongeveer 7 procent van het totaal aantal klachten over 2017. Dit is een stijging ten
opzichte van 2016 (317 klachten). De sector mondzorg omvat tandartspraktijken,
orthodontiepraktijken, tandtechnische laboratoria en praktijken van zelfstandig
werkende mondhygiënistes, paradontologen en implantologen. De meest
voorkomende klachten staan hieronder in figuur 13 vermeld.
Top 10 categorieën klachten Mondzorg 2017

Top 10 categorieën Gehandicaptenzorg 2017
Figuur 13. Verdeling klachten mondzorg over de meest voorkomende categorieën, in aantallen
Figuur 12. Verdeling klachten gehandicaptenzorg over de meest voorkomende categorieën, in aantallen
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Nog steeds betreffen de meeste klachten over mondzorg het oneens zijn met het
medische handelen door de zorgaanbieder (31 procent). Dit betreft bijvoorbeeld
klachten over:
–
technisch slecht uitgevoerde handelingen;
–
gemiste gaatjes;
–
gebroken vullingen;
–
kronen of protheses;
–
ontstekingen;
–
aanhoudende pijn;
–
slecht passende kunstgebitten of beugels.

2.4.7 Apotheken
Het LMZ ontving 206 klachten over apotheken (3 procent). In 2016 waren dit er 208.
Figuur 14 laat de meest voorkomende onderwerpen zien.
Top 10 categorieën klachten Apotheken 2017
Figuur 14. Verdeling klachten apotheken over de meest voorkomende categorieën, in aantallen

Ten tweede uit men ontevredenheid over dossiervoering/-inzage (20 procent). Deze
categorie is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Dit betreft bijvoorbeeld klachten
over:
–
kwijtgeraakt dossier;
–
niet overdragen of niet bijhouden van het dossier.
Deze toename hangt mogelijk samen met het stoppen van mondzorgpraktijken of
het met onbekende bestemming vertrekken van tandartsen. In 2017 was er enige
media-aandacht voor tandartspraktijken die onverwacht hun deuren sloten, waarna
patiënten niet meer over hun dossier konden beschikken. Dit belemmert continuïteit
van zorg, wat niet conform geldende wet- en regelgeving is. Dit leidde in 2017 tot een
toename van het aantal klachten op het gebied van dossieroverdracht in deze sector.
Op de derde plaats (in 2016 op de tweede plaats) komen de klachten in deze zorgsector over financiën. Het gaat dan om vooral de hoogte van declaraties en
onverwachte kosten.
In het Klachtbeeld van 2014 en 2105 werd mogelijk titelmisbruik door beroepsbeoefenaren relatief veel genoemd. In 2016 was dit gedaald tot 3 procent. In 2017
stijgt deze categorie licht (4 procent) net als de klachtbehandeling zorgaanbieder
(4 procent in 2016 naar 5 procent in 2017). Mogelijk dat hier een verband ligt met
de flinke stijging klachten over dossiervoering/-inzage.
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Verreweg de meeste klachten (66 procent) gaan over medicatie. Het betreft dan
klachten over:
–
medicijn niet op voorraad;
–
onjuiste medicatie qua hoeveelheid of dosering;
–
het preferentiebeleid (het goedkoopste geneesmiddel wordt verstrekt);
–
medicatie waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Net als in 2016 staat financiën (11 procent) op de tweede plaats. Op de derde plaats
staat in 2017 bejegening (6 procent), waar in 2016 personeel stond. In 2017 ontving
het LMZ één klacht over personeel waardoor deze categorie niet in de top 10 staat.
2.4.8 Thuiszorg
Over de thuiszorg ontving het LMZ 289 klachten (198 in 2016), ruim 4 procent van
het totaal. Onder deze sector vallen verzorging en verpleging bij cliënten thuis,
waaronder ook kraamzorg en huishoudelijke hulp. In figuur 15 staan de onderwerpen
van de klachten over de thuiszorg.
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In 2017 waren de belangrijkste actuele thema’s:

Top 10 categorieën klachten Thuiszorg 2017

Samenvatting

1

Het Landelijk Meldpunt
Zorg

1.1
1.2
1.3

Taken
Ontwikkelingen in 2017
Klachten over het LMZ

2

Het adviseren van
burgers

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8

3

Aantal klachten
Aard van de klachten
Zorgsectoren
Aard van de klachten per
zorgsector
Medisch specialistische zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Intramurale ouderenzorg
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Mondzorg
Apotheken
Thuiszorg
Actuele thema’s
Klachten die zijn voorgelegd
aan de inspectie
Aard van de aan de inspectie
voorgelegde klachten
Aan de inspectie voorgelegde
klachten per zorgsector
Aantal klachten waar de inspectie
onderzoek naar heeft ingesteld
Vragen
Samenwerking met veldpartijen

Monitoring inspectie en
zorgaanbieders

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Monitoring onderzoek inspectie
Aantal onderzoeken in monitoring
Triagebesluit
Afronding onderzoek
Monitoring zorgaanbieders

4

Informatiefunctie

4.1 Signalen ten behoeve van het
risicotoezicht van de inspectie
4.2 De website van het Landelijk
Meldpunt Zorg

5

Vooruitblik

Figuur 15. Verdeling klachten thuiszorg over de meest voorkomende categorieën, in aantallen
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In de klachten over de thuiszorg komen veelal dezelfde categorieën terug als in de
intramurale ouderenzorg en gehandicaptenzorg, namelijk klachten over ADL-zorg
(15 procent) en personeel (14 procent).
Afgenomen zijn klachten over medicatie. Een toename zien we in de categorieën
financiën en wachtlijst. Hierbij moeten we aantekenen dat het verhoudingsgewijs om
zeer kleine aantallen thuiszorgklachten gaat, waardoor een categorie met een kleine
toename in klachten al snel percentueel stijgt.

2.5 Actuele thema’s
Het LMZ zoomt waar nodig ook in op actuele thema’s. Onderwerpen die speciale
aandacht hebben van de inspectie, media of politiek komen immers meestal direct
terug in ons werk.
In 2017 zijn in totaal 279 klachten te koppelen aan een actueel thema (4 procent).
In 2016 had 27 procent van de klachten betrekking op een actueel thema. Dit had te
maken met de grote hoeveelheid klachten in dat jaar rond schildkliergeneesmiddel
Thyrax (15 procent) en sterilisatiemethode Essure (9 procent).
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• Het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten
In 2017 is een samenwerkingsverband gestart tussen IGJ i.o. en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Bijwerkingencentrum
Lareb, die samen met het expertisecentrum de bijwerkingen van implantaten
analyseert. Het gaat om diverse soorten implantaten zoals bekkenbodemmatjes, heup- en borstimplantaten. Ook klachten over sterilisatiemethode
Essure vallen hieronder. In 2017 registreerde de inspectie veel klachten over
implantaten. De rol van het LMZ is ondersteunen bij het invullen van de nogal
omvangrijke vragenlijst die burgers krijgen voorgelegd op het moment dat zij
een klacht willen indienen over een implantaat.
• Cosmetische zorg
Sinds op 1 januari 2016 de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) is ingegaan, vallen ook de alternatieve en cosmetische zorg, gelijk aan
ruim 40.000 zorgaanbieders, onder het toezicht. In 2017 zijn 20 klachten
binnengekomen over de cosmetische zorg. Deze worden niet geregistreerd 		
als aparte sector, maar in de sector waar de betreffende burger is behandeld
zoals medisch specialistische somatische zorg.
• Donorkind
Spermadonoren mogen in Nederland volgens de regels maximaal 25
kinderen verwekken. Fertiliteitsklinieken bleken hun administratie echter niet
op orde te hebben. In 2017 kwamen er in de media enkele gevallen aan het licht
van mannen die veel meer kinderen dan dit toegestane aantal zouden hebben
verwekt. Het LMZ kreeg hierover in 2017 21 klachten.
• Thyrax en Essure
Het LMZ heeft in 2017 nog de nasleep ervaren van het explosieve aantal
klachten over schildkliergeneesmiddel Thyrax en sterilisatiemethode Essure in
2016. Hoewel het aantal klachten afgelopen jaar veel lager lag, kwamen er nog
wel meer klachten dan gemiddeld bij ons binnen. Essure en Thyrax staat nog
steeds op nummer 1 en 2 als het gaat om het aantal klachten.
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2.6 Klachten die zijn voorgelegd aan de inspectie

Actuele thema’s
Tabel 2 geeft een overzicht van de actuele thema’s en het aantal klachten dat daarover binnenkwam
Actuele thema’s 2017-2016		

2017

2016

Essure		

92

739

Thyrax		

31

1313

Meldpunt bijwerkingen implantaten		

29

0

Liesbreukmatjes		

21

90

Donorkind		

21

0

Cosmetische zorg		

20

3

Borstimplantaten		

15

41

Bekkenbodemmatjes		

15

29

Dementiezorg		

8

20

Geboortezorg		

7

13

Orthodontie en titelgebruik		

7

0

Hitteplan in zorginstelling		

5

8

Preferentiebeleid geneesmiddelen		

2

10

Terugroepactie EpiPen		

2

0

Ambulancezorg/Spoedeisende Hulp		

1

8

Nieuwe zorgaanbieder		

1

3

‘Zwijgcontracten’		

1

2

Automutilatie		

1

1

Kliniek Klaus Ross		

0

15

Terugroepactie Mirenaspiraal		

0

7

Vergoeding Dexamfetamine		

0

6

Internet/ICT/E-health/domotica		

0

4

Bezuinigingen/hervormingen		

0

3

UMCU afdeling KNO		

0

3

Vervalsing /illegale medicamenten		

0

3

Silimed borstimplantaten		

0

2

Bloedglucosemeters		

0

1

Metaal-op-metaal (MOM)-heupen		

0

1

Rapport Commissie Hoekstra		

0

1
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In bepaalde gevallen legt het LMZ een klacht ter beoordeling voor aan collega’s van
het toezicht. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de burger. De inspectie beoordeelt
vervolgens of zij een onderzoek nodig vindt. De criteria die hierbij gebruikt worden,
zijn gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Het gaat om de volgende gevallen:
–
De melding wijst op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg
een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen.
–
De melding noodzaakt tot onderzoek, onder meer vanwege het belang van
goede zorg of de veiligheid van cliënten.
–
De melding heeft betrekking op het niet of niet helemaal voldoen aan een
klachten- of geschillenregeling door een zorgaanbieder.
–
De burger vraagt er uitdrukkelijk om zijn melding als zodanig te behandelen.
Wanneer het LMZ een klacht voorlegt, legt de medewerker aan de burger uit hoe
het vervolg van de procedure eruitziet. In het kader van verwachtingsmanagement
besteedt de medewerker ook aandacht aan de rol van de inspectie als toezichthouder en aan mogelijke, globale uitkomsten van de beoordeling. De burger krijgt
van de inspectie binnen vier weken een brief met daarin het besluit om al dan niet
nader onderzoek te doen. Ook het LMZ wordt van deze beslissing op de hoogte
gesteld en neemt vervolgens contact op met de burger. Wanneer de inspectie
besluit tot nader onderzoek, wordt de klacht een melding. De inspectie neemt dan
het contact met de burger over. Als zij besluit de klacht niet nader te onderzoeken,
kan de medewerker van het LMZ andere klachtmogelijkheden of vervolgstappen met
de burger bespreken als deze dat wenst. Als de burger van plan is een klacht in te
dienen bij de zorgaanbieder, biedt de medewerker aan de klachtafhandeling
procedureel te volgen. Deze monitortaak wordt nader beschreven in paragraaf 3.2.
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2.6.1 Aard van de aan de inspectie voorgelegde klachten
In 2017 heeft het LMZ 1.079 klachten ter beoordeling doorgestuurd naar de inspectie
met de vraag of nader onderzoek nodig is. Het aantal voorgelegde klachten betrof
16 procent van het totale aantal klachten. In 2016 heeft het LMZ iets meer klachten
doorgestuurd naar de inspectie, te weten 1.106. Figuur 17 laat zien om welke
onderwerpen het bij deze klachten gaat.

Voorgelegde klachten per categorie 2017
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Figuur 16. Alle voorgelegde klachten aan de inspectie, in aantallen
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Een aantal van de meest voorgelegde klachten betreffen, net als in 2016, de volgende
categorieën:
–
oneens met medisch handelen;
–
diagnose gemist;
–
valincidenten;
–
medicatie;
–
klachtbehandeling zorgaanbieder;
–
seksueel misbruik door een beroepsbeoefenaar;
–
suïcide(pogingen);
–
titelmisbruik door beroepsbeoefenaar;
–
dossiervorming.
Opvallend is dat het aantal klachten over dossiervoering/-inzage op de tweede plaats
staat in 2017. In 2016 kwam deze categorie niet voor in de top tien van de voorgelegde
klachten. Ook klachten over medische hulpmiddelen zijn in 2017 vaker dan in 2016
voorgelegd aan de inspectie.
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2.6.2 Aan de inspectie voorgelegde klachten per zorgsector
Figuur 17 toont per zorgsector het aantal klachten dat het LMZ ter beoordeling aan
de inspectie heeft doorgestuurd.

Als gevolg van de invoering van de Wkkgz ontving het LMZ ook klachten over
cosmetische zorg. Deze sector zien we echter niet terug in de tabel. Reden hiervoor
is dat cosmetische zorg niet apart wordt benoemd, maar onder is gebracht in
categorieën zoals medisch specialistische zorg en particulieren kliniek/zelfstandig.

Voorgelegde klachten per sector 2017
2.6.3 Aantal klachten waarnaar de inspectie onderzoek heeft ingesteld
De inspectie beoordeelde voor 612 van de 1.079 voorgelegde klachten dat nader
onderzoek nodig was. Dit is meer dan de helft (57 procent), iets hoger dan 2016.

Figuur 17. Aantal klachten dat aan de inspectie is voorgelegd per zorgsector
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Fabrikant/bedrijf medische technologie
Thuiszorg
Particuliere kliniek/zelfstandig behandelcentrum
Alternatieve zorg
Andere sector
Paramedische zorg
Apotheken
Fabrikant geneesmiddelen/farmaceutisch bedrijf
Ketenzorg (sectoroverstijgend)
Bedrijfs- en keuringsartsen
Publieke gezondheidszorg
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Niet van toepassing
Zorgverzekeraars/zorgkantoren
Jeugdhulp

Op 31 december 2017 waren nog niet alle voorgelegde klachten beoordeeld. De
inspectie neemt over deze klachten in 2018 een beslissing.
Noemenswaardig is dat er in 2017 minder klachten als melding zijn voorgelegd,
maar dat de inspectie hiervan wel meer meldingen in behandeling heeft genomen.

2.7

Vragen

Het totaal aantal ontvangen vragen in 2017 – binnen het domein van het LMZ –
was 805. In 2016 waren dit er in totaal 961. Het aantal vragen is verminderd, vooral
het aantal vragen buiten het domein van het LMZ is fors afgenomen (van 124 in 2016
naar 74 in 2017). Dit is wellicht te danken aan het feit dat met de jaren het Landelijk
Meldpunt grotere publieke bekendheid krijgt; men weet waarvoor het LMZ is.
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Figuur 18 toont het aantal vragen per zorgsector.
De top 5 van de voorgelegde klachten per sector verschilt nauwelijks met die van
2016. Net als in het algemene beeld is het aantal klachten over de medisch
specialistische zorg in absoluut aantal afgenomen. Opvallend is dat de mondzorg in
2017 voor de inspectie veel meldingen opleverde vanuit het LMZ. Mondzorg staat in
2017 op de derde plaats, terwijl deze in 2016 niet voorkwam in de top 5. Er lijkt een
verband te zijn met de toename van klachten over dossiervoering/-inzage; relatief
veel voorgelegde mondzorgklachten hadden (ook) deze component in zich.
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Alle vragen beantwoordt het LMZ zelf, eventueel na raadpleging van de inspectie.
Soms verwijst het LMZ voor een antwoord door naar andere partijen, zoals de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraars of vertrouwenspersonen in de
zorg. Wanneer de vraag de kwaliteit van een instelling of behandeling betreft, verwijst
het LMZ door naar de website Kiesbeter.nl van Zorginstituut Nederland, of naar
Zorgkaart Nederland, een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland.

Vragen per sector 2017
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Figuur 18. Aantal vragen per zorgsector
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Van alle vragen gaat 25 procent niet over een specifieke zorgsector. Het gaat dan
bijvoorbeeld over de taken van het LMZ, de vraag of een instelling kinderen de
toegang mag weigeren of vragen over de ondersteuning door mantelzorgers.
De vier sectoren waarover de meeste vragen gesteld worden zijn medisch
specialistische zorg (16 procent), de intramurale ouderenzorg (11 procent), de
geestelijke gezondheidszorg (9 procent) en de huisartsenzorg (7 procent). Opvallend,
maar in lijn met de algemene trend, zijn er meer vragen binnengekomen over de
mondzorg (4 procent). Deze sector stond in 2016 nog niet in de top tien van vragen.
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Samenwerking met andere partijen is voor het LMZ onmisbaar voor goede informatie
of advies. Om te voorkomen dat burgers onnodig of onjuist doorverwezen worden,
heeft het LMZ afspraken gemaakt met partijen die vergelijkbare of complementaire
taken uitvoeren. Deze partijen zijn onder andere:
–
NZa;
–
Nationale Ombudsman;
–
Patiëntenfederatie Nederland;
–
Stichting PVP-vertrouwenspersonen in de zorg;
–
Huis voor Klokkenluiders;
–
Zorgbelang Nederland;
–
Autoriteit Persoonsgegevens;
–
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen;
–
Consumentenbond;
–
MEE NL;
–
Letselschaderaad.
De verschillende front offices in de zorg houden elkaar op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen. In 2017 heeft het LMZ de dienstverlening afgestemd met de
Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG).
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3 Monitoring inspectie en zorgaanbieders
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Naast het adviseren en informeren van burgers heeft het LMZ als taak om te
monitoren. We monitoren de klachtafhandeling door zorgaanbieders, maar ook die
burgermeldingen waarvan de inspectie heeft beoordeeld dat nader
onderzoek nodig is.

3.1.1 Aantal onderzoeken in monitoring
In totaal heeft het LMZ in 2017 731 onderzoeken naar burgermeldingen gemonitord.
Daarvan zijn er 457 in 2017 afgerond en waren er 274 op 31 december 2017 nog in
uitvoering.

3.1 Monitoring onderzoek inspectie

3.1.2 Triagebesluit
Bij 482 van de 731 burgermeldingen (66 procent) werd de burger binnen vier weken
geïnformeerd over het triagebesluit. Bij 201 van de voorgelegde klachten (27 procent)
verlengde de inspectie de triagetermijn met twee weken en informeerde de burger
binnen zes weken. In totaal werd in 93 procent van de gevallen de termijn gehaald:
binnen zes 6 weken was de burger op de hoogte van het besluit dat de inspectie nader
onderzoek wilde instellen.

Nadat het LMZ een klacht ter beoordeling aan de inspectie heeft voorgelegd, neemt
de inspectie binnen vier weken een beslissing. Hierover informeert de inspectie
zowel de burger als het LMZ.
Als de inspectie besluit dat nader onderzoek naar een melding nodig is, volgt het
LMZ het verdere verloop. We meten op twee momenten of de burger tijdig antwoord
krijgt:
1
Wie een klacht indient, hoort binnen vier weken schriftelijk van de inspectie
als nader onderzoek naar aanleiding van zijn of haar klacht nodig is. Dit heet
officieel het triagebesluit. Lukt dit niet binnen vier weken, dan kan de termijn
met twee weken worden verlengd.
2
De persoon die de klacht heeft ingediend, hoort vervolgens binnen vier
maanden het oordeel van de inspectie over het onderzoek. Lukt dat niet binnen
vier maanden, dan kan deze termijn eenmalig met vier maanden worden
verlengd. Ook dit krijgt de burger te horen.
Het is dus belangrijk dat de inspectie iemand die een klacht indient op tijd informeert
over het onderzoek. Het LMZ ziet daarop toe.
Als een melding wordt afgehandeld door Bureau Opsporing en Boetes of de
Commissie Meldingen Jeugd, dan monitort het LMZ de verdere afhandeling door de
inspectie niet. Deze beide afdelingen vallen namelijk niet onder de termijnen van
de Wkkgz.

LMZ
Klachtbeeld
2017

<

Triagetermijnen van gemonitorde klachten
Figuur 19. Duur van de triagetermijnen van gemonitorde klachten
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3.1.3 Afronding onderzoek
Van de 457 afgeronde onderzoeken zijn er 246 (54 procent) afgerond binnen vier
maanden.[2] In nog eens 125 gevallen (27 procent) verlengde de inspectie de termijn
met vier maanden en is het onderzoek binnen acht maanden afgerond. Bij in totaal
81 procent is de termijn gehaald en was de burger binnen acht maanden op de
hoogte. In 19 procent van de gevallen (86 onderzoeken) is de termijn overschreden.
28 onderzoeken liepen langer dan een jaar. Dit is 6 procent van het totaal.
[2]
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Het LMZ beschouwt een onderzoek als afgerond zodra de burger geïnformeerd is over het oordeel
van de inspectie naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.
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Termijnen van afgeronde gemonitorde onderzoeken 2017

3.2 Monitoring zorgaanbieders

Figuur 20. Duur van de onderzoeken naar burgermeldingen die in 2017 zijn afgerond.

Burgers kunnen met een klacht gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van een
zorginstelling sinds in 2016 de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de
zorg (Wkkgz) is ingegaan. Vanaf 1 januari 2017 beschikken alle zorgaanbieders
verplicht over een klachtenfunctionaris en zijn ze aangesloten bij een geschilleninstantie.
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Tijdig informeren
Het LMZ vindt het belangrijk dat de inspectie een burger tijdig informeert als de
afgesproken termijn niet wordt gehaald. Van de 211 burgers bij wie het onderzoek
langer duurde dan vier maanden, zijn er 188 hierover tijdig op de hoogte gesteld.
Dat is 89 procent. In totaal 23 mensen (11 procent) zijn niet tijdig geïnformeerd.

Wanneer een klacht door een zorgaanbieder wordt behandeld, volgt het LMZ of
deze zich hierbij houdt aan de gestelde termijnen. De Wkkgz stelt een termijn van zes
weken, met optie tot een verlenging van vier weken. Deze twee termijnen vormen
het uitgangspunt voor de monitoring van het LMZ.

Verhouding burger wel/niet geïnformeerd over verlenging onderzoek door
IGJ i.o. 2017

Opvallend is dat in het overgrote deel van de gevallen de termijn is gehaald, al dan
niet met uitstel. In 2017 zijn door zorgaanbieders meer klachten (+5 procent) binnen
de daarvoor geldende termijn volledig afgehandeld dan in 2016.

Figuur 21. Percentage burgers dat is geïnformeerd en niet is geïnformeerd over verlenging van de
onderzoeksperiode door de inspectie.

In 36 procent van de afgehandelde klachtafhandelingen is de termijn niet gehaald.
Van de 253 gemonitorde klachtafhandelingen lopen er nog 27 (11%).

11%

Niet geïnformeerd over verlenging
Wel geïnformeerd over verlenging
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Figuur 22 Monitoring tijdige klachtenafhandeling door zorgaanbieders per zorgsector
in aantal. 21 geeft het aantal gemonitorde klachten per zorgsector weer. In 2017 zijn
de meest klachten gevolgd in de medisch specialistische somatische zorg en in de
intramurale ouderenzorg.
Monitoring zorgaanbieder per sector 2017

Figuur 23. Afhandeling klachten door klachtencommissie 2017
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Figuur 24. Vergelijking afgeronde klachtafhandelingen door klachtencommissie in 2016 en 2017
Termijn gehaald (eventueel met uitstel)
Termijn niet gehaald
0

10
2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ten opzichte van 2016 valt op dat er meer klachtafhandelingen zijn gemonitord,
253 tegenover 134.
In figuur 22 is weergegeven in hoeverre de klachten conform de geldende termijnen
zijn afgehandeld. In 36 procent van de afgehandelde klachtafhandelingen is de
termijn niet gehaald en van de 253 gemonitorde klachtafhandelingen lopen er nog 27
(11 procent).
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Figuur 22. Monitoring tijdige klachtenafhandeling door zorgaanbieders per zorgsector in aantal
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4 Informatiefunctie
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4.1 Signalen voor het risicotoezicht van de inspectie

4.2 De website van het Landelijk Meldpunt Zorg

Het LMZ is het burgerportaal van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting. In 2017 werd het effect van de samenvoeging van beide organisaties
zichtbaar: het burgerperspectief op kwaliteit van zorg had in 2017 een stevige positie
in het risicogestuurde toezicht van de Inspectie.

Wat gebeurt er met een klacht in de zorg? De website van het LMZ geeft informatie
over het klachtenlandschap in Nederland, klachtafhandeling door zorgaanbieders en
de hulp die het LMZ hierbij kan bieden.

Voor haar risicotoezicht heeft de Inspectie de beschikking over dashboards van alle
zorgsectoren met hun aanbieders. De dashboards bevatten informatie uit openbare
bronnen, van kennisinstituten, uit eigen gegevens uit het toezicht en de ervaringen
van de inspecteurs.
Het burgerperspectief is hierin vanuit twee bronnen verwerkt:
–
Gegevens uit het signaaloverzicht van het LMZ en
–
Patiëntwaarderingswebsite Zorgkaart Nederland.
Het signaaloverzicht bevat alle klachten van burgers die het LMZ heeft ontvangen
en die niet zijn doorgestuurd ter beoordeling aan de inspectie. Het signaaloverzicht
geeft een korte omschrijving van de klacht en de naam van de zorgaanbieder, zonder
de gegevens van de burger. Samen met ervaringen van burgers, beschreven op
Zorgkaart Nederland, geeft dit de inspectie een beeld van de kwaliteit en veiligheid
in een bepaalde zorginstelling, vanuit burgerperspectief. Inspecteurs kunnen dit
burgerperspectief gebruiken als signaal in hun dagelijks toezicht, als aanvulling op
de andere, vaak klinische informatie, die hen ter beschikking staat. Zij kunnen
signalen van burgers bijvoorbeeld bespreken met de Raad van Bestuur of als input
gebruiken voor een onaangekondigd bezoek aan de instelling. Zo werkt het
burgerperspectief ook in de praktijk als uitgangspunt voor risicotoezicht van de
inspectie.
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De interactieve klachtenwijzer vraagt welke stappen al zijn gezet en biedt uiteindelijk
advies, dat past bij de aard van de klacht en wat iemand wenst te bereiken.
Ook is via de website een voorbeeldbrief beschikbaar die kan helpen bij het indienen
van een klacht. Er is informatie over wet- en regelgeving en de samenwerking met de
inspectie.
De website kent elk jaar weer meer verkeer. Ongeveer de helft van de bezoekers
(50,6%) belandt op de website via een zoekmachine. Ruim een kwart (26,3%) bezoekt
de site via andere websites, waarvan 34% via de website van inspectie en 27,6% via de
website van Rijksoverheid.

26/28

>

Direct doorklikken naar:
Voorwoord
Samenvatting

1

Het Landelijk Meldpunt
Zorg

1.1
1.2
1.3

Taken
Ontwikkelingen in 2017
Klachten over het LMZ

2

Het adviseren van
burgers

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8

3

Aantal klachten
Aard van de klachten
Zorgsectoren
Aard van de klachten per
zorgsector
Medisch specialistische zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Intramurale ouderenzorg
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Mondzorg
Apotheken
Thuiszorg
Actuele thema’s
Klachten die zijn voorgelegd
aan de inspectie
Aard van de aan de inspectie
voorgelegde klachten
Aan de inspectie voorgelegde
klachten per zorgsector
Aantal klachten waar de inspectie
onderzoek naar heeft ingesteld
Vragen
Samenwerking met veldpartijen

Monitoring inspectie en
zorgaanbieders

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Monitoring onderzoek inspectie
Aantal onderzoeken in monitoring
Triagebesluit
Afronding onderzoek
Monitoring zorgaanbieders

4

Informatiefunctie

4.1 Signalen ten behoeve van het
risicotoezicht van de inspectie
4.2 De website van het Landelijk
Meldpunt Zorg

5

Vooruitblik

Bezoekersaantallen
In 2017 is de website van het LMZ 64.711 maal bezocht. Dit is een lichte stijging ten
opzichte van 2016 (61.916 bezoeken). In 2015 lag het aantal bezoekers een stuk lager
(31.737).

In 2018 wordt de website vernieuwd, waarna populaire pagina’s, zoals de
klachtenwijzer en het voorbeeld voor een klachtbrief, nog makkelijker te vinden
zullen zijn.

De meest bezochte pagina’s zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbeeld voor een klachtbrief
Ik heb een klacht, wat nu?
Klacht melden bij het LMZ
Ik heb een vraag
Contactformulier
Contact
Klachtenwijzer
Wat regelt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg?
Het LMZ informeert en adviseert u over klachten in de zorg
Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Zoektermen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landelijk Meldpunt Zorg
Meldpunt Zorg
LMZ
Wkkgz
Klachtenfunctionaris
Klachtenbrief voorbeeld
Klachten zorg
Landelijkmeldpuntzorg.nl
Inspectie Gezondheidszorg
Meldpunt
Voorbeeld klachtenbrief
Klachten gezondheidszorg
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zorgsector
Medisch specialistische zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Intramurale ouderenzorg
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Mondzorg
Apotheken
Thuiszorg
Actuele thema’s
Klachten die zijn voorgelegd
aan de inspectie
Aard van de aan de inspectie
voorgelegde klachten
Aan de inspectie voorgelegde
klachten per zorgsector
Aantal klachten waar de inspectie
onderzoek naar heeft ingesteld
Vragen
Samenwerking met veldpartijen

In 2018 doen wij onderzoek naar ervaringen van onze klanten. Hiermee willen we nog
meer voeling krijgen met de wensen van de burger. En daarnaast nog beter inzicht
krijgen in hoe wij met onze informatie en adviezen aan de ene kant en ons toezicht
aan de andere kant de kwaliteit van de zorg optimaal kunnen blijven bewaken.
Het LMZ blijft een eigen uitstraling houden naar buiten toe, zodat burgers ons
makkelijk kunnen blijven vinden. Een nieuwe, moderne website zal vanaf 2018 nog
meer inzicht geven in de verschillende mogelijkheden rondom een klacht. De nieuwe
functionaliteit zal het burgers mogelijk maken zich nog sneller te oriënteren op de
mogelijkheden die er zijn rondom een klacht en helpen om direct in contact te
komen met onze medewerkers.
Zo blijven we als LMZ ook de komende jaren werken aan onze missie: verbetering
van de klachtenafhandeling in de zorg.

Monitoring inspectie en
zorgaanbieders

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Monitoring onderzoek inspectie
Aantal onderzoeken in monitoring
Triagebesluit
Afronding onderzoek
Monitoring zorgaanbieders

4

Informatiefunctie

4.1 Signalen ten behoeve van het
risicotoezicht van de inspectie
4.2 De website van het Landelijk
Meldpunt Zorg

5

Was 2017 een jaar van naar elkaar toe groeien, in 2018 zullen we als LMZ en inspectie
nog meer op elkaar ingespeeld zijn. Dan zal de burger nog meer de vruchten plukken
van de verweving van signalering, melding en toezicht. In het werk van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting neemt het burgerperspectief een
belangrijke plaats in. Het is vanzelfsprekend dat het LMZ als eerste aanspreekpunt
voor burgers met vragen en klachten in de zorg daar een stevige plek blijft innemen.
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