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Analyse personeelstekorten in relatie tot calamiteiten in de ggz 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van zorg binnen de ggz. In dat 
kader onderzoekt de inspectie meldingen van calamiteiten en geweld in de zorgrelatie. Onderdeel 
hiervan is dat zorgaanbieders – en soms ook anderen, zoals cliënten zelf - melding (moeten) doen 
van calamiteiten en geweld in de zorgrelatie. In veel gevallen leidt een melding tot een onderzoek 
door de zorgaanbieder. Na een melding toetst de inspectie of zorgaanbieders voldoende onderzoek 
verrichten, of de conclusies van het onderzoek navolgbaar zijn en of de genomen 
verbetermaatregelen passend zijn.  
 
Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer heeft de inspectie in 2019 geïnventariseerd of 
personeelstekort een rol gespeeld heeft bij de calamiteitmeldingen of meldingen van geweld in de 
zorgrelatie*. De inspectie heeft alle meldingen van calamiteiten en meldingen geweld in de 
zorgrelatie (niet zijnde seksueel grensoverschrijdend gedrag) bekeken die zij in 2019 met betrekking 
tot de ggz heeft ontvangen, behandeld en afgesloten. 
 
De inspectie heeft deze 49 meldingen breed beoordeeld op factoren die met personeelstekort 
samenhangen; zo is gekeken of er sprake was van een tekort aan medewerkers ten tijde van het 
incident, of de inzet van ZZP’ers of inhuurkrachten een rol speelde. Daarnaast zijn de onderzoeken 
beoordeeld op de kwalitatieve samenstelling van de teams, wisselingen in personeelsbezetting, het 
(on)voldoende inwerken van medewerkers of de kennis van (nieuwe/tijdelijke) medewerkers over 
de zorgprocessen.  
 
In vier meldingen blijkt personeelstekort een van de basisoorzaken van de calamiteit of het 
geweldsincident te zijn. Bijvoorbeeld als uit het onderzoek van de zorgaanbieder blijkt dat 
personeelstekort (of de hiermee samenhangende factoren) een van de belangrijkste oorzaken is van 
de calamiteit of het geweldsincident. Of wanneer personeelstekort op grond van de analyse van de 
zorgaanbieder als zeer nadrukkelijk bijdragende factor naar voren komt. 
 
In twee meldingen speelde personeelstekort mee in de context van de gebeurtenissen rond de 
calamiteit of het geweldsincident. Bij deze gebeurtenissen speelde personeelstekort (of de hiermee 
samenhangende factoren) op de achtergrond mee, maar heeft het geen belangrijke rol gespeeld in 
de calamiteit of het geweldsincident zelf. 
 
Bij de gemelde calamiteiten en meldingen van geweld in de zorgrelatie speelden overigens steeds 
meerdere oorzaken mee; er gaat vaak een reeks van gebeurtenissen aan vooraf. De onderzoeken 
naar calamiteiten en geweldsmeldingen worden ook breed opgezet om die reden. Naar de ervaring 
van de inspectie is er daarom nooit een één-op-één relatie aan te geven tussen de calamiteit of het 
geweldsincident en personeelstekort. 
 
Wat vindt de inspectie van de resultaten? 
Het is bekend dat het personeelstekort een van de grootste uitdagingen is in de zorg; zo ook in de 
ggz. In ons toezicht zien we dat bij meldingen vaak ‘iets’ verkeerd gaat waarbij personeel of juist een 
gebrek daaraan een rol speelt. Werken in de zorg blijft mensenwerk. Anderzijds zijn het juist ook 
medewerkers die schadelijke gevolgen bij een incident weten te beperken, bijvoorbeeld door 
kordaat ingrijpen na een brandstichting of geweldsincident. De kwaliteit van zorg is - ondanks het 
personeelstekort - over het algemeen goed.  
 
Voor de IGJ staat de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten voorop. Zij ziet dat de 
krapte op de arbeidsmarkt zorgaanbieders voor grote uitdagingen stelt. De inspectie vindt het 
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belangrijk dat maatregelen om de zorg verantwoord te blijven verlenen tijdig en zorgvuldig worden 
getroffen. De inspectie heeft hiervoor aandacht binnen het reguliere toezicht. 
 
Daarnaast kijkt de IGJ wat instellingen preventief doen door bij een ggz-instelling te toetsen of hun 
beleid op gebied van kwaliteit, veiligheid en personele inzet op orde is. Daarbij wordt de verzamelde 
kennis vanuit de meldingen betrokken. Zo toetst de inspectie op risico’s en ziet zij toe op het lerend 
vermogen van zorgaanbieders. Tegelijk blijft de zorgaanbieder verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van zorg en goed werkgeverschap. Juist nu het personele vraagstuk zoveel impact heeft op 
medewerkers en cliënten, versterkt de inspectie de inzet op goed werkgeverschap. In bestuurlijke 
overleggen met organisaties zoals GGZ Nederland en NVvP wordt dit onderwerp geagendeerd, om 
op sectorniveau de dialoog over verbeteracties te kunnen voeren.  
 

*Er is geïnventariseerd of personeelstekort een rol gespeeld heeft bij meldingen van calamiteiten en 
geweld in de zorgrelatie (niet zijnde seksueel grensoverschrijdend gedrag) die de inspectie in 2019 
heeft ontvangen, behandeld en afgesloten. In de Wkkgz staan de volgende begripsbepalingen : 'Een 
calamiteit’: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van 
de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft 
geleid”. 'Geweld in de zorgrelatie’: : “(…) alsmede geweld jegens een cliënt, door iemand die in 
dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer van een instelling werkzaam is, dan wel 
door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie 
van een instelling verblijft.” 
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