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Even inventariseren… 

https://www.igz.nl/zoeken/Zoekresultaat.aspx?q=&FilterWeergaveJaar=uit


Wat hebben de volgende foto’s 
met elkaar gemeen? 





De inspectie klopt aan… waarom? 





Stellingen 

1. De Inspectie kondigt een bezoek altijd van te voren aan. 

 

2. Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) heeft niet tot taak klachten 
van burgers door te geven aan de Inspectie. 

 

3. De Inspectie werkt met risicoprofielen die ter plekke getoetst 
worden. 





Mondzorg in het Jaarbeeld 2016 







De inspectie klopt aan… waarom? 

• Risicotoezicht: proactief, periodiek, in- en externe informatie 

 

• Incidententoezicht: (verplichte) melding 

 

• Onaangekondigd, aangekondigd, aangekondigd met 
onaangekondigde elementen? 



De inspectie klopt aan… wat mogen ze? 

 





Stellingen 

1. De Inspectie heeft de toestemming van de praktijkhouder 
nodig om de praktijk te kunnen betreden. 

 

2. Zonder toestemming van de patiënt mag de Inspectie het 
patiëntdossier van die patiënt niet inzien. 

 

3. Iemand die geen medewerking verleent aan de Inspectie is 
strafbaar. 

 

4. De inspectie heeft opsporingsambtenaren in dienst die meer 
bevoegdheden hebben dan een inspecteur.  

 

 

 



De Inspectie klopt aan…wat mogen ze? 

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet 
BIG) 

 

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)  

 

• Gezondheidswet (Gzw) 

 

• Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

 



De inspectie klopt aan… wat doe je? 



Wat is “een goed begin”? 

• Protocol “Stappen bij een bezoek van de Inspectie” 

 

• Toegang tot de praktijk: reden bezoek en legitimatieplicht 

 

• Locatie gesprek 

 

• Cautie: verdenking overtreding en/of strafbaar feit 

 

• Meewerken! 

 

 

 



Werkplan 2017 

• Gezond vertrouwen als basis voor toezicht 

• Agenderen en samenwerken: patiënt, cliënt, burger 

• Professionaliseren eigen organisatie 

 

Mondzorg: 

• taakdelegatie/-herschikking: bekwaamheid, dossiervoering, 
deskundigheidsbevordering 

• normering: richtlijnen, standaarden, KIMO 

• technologie: tandtechniek buiten EU, röntgen, sedatie 



Hoe gaat ‘t tijdens een bezoek? 



Hoe gaat ‘t tijdens een bezoek? 

https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=J.+Vissi+Hoogeveen+B.V.+augustus+2017&docid=12048


Instellingsrapport 

• Aanleiding en belang: melding(en), signalen, analyse 

 

• Onderzoeksdoel: “goede zorg” ja/nee? 

 

• Onderzoeksmethode: bezoekinstrument, rondgang, inzage 
dossiers en documenten, gesprek met zorgverlener(s) 
en/of bestuurders 

 

• Toetsingskader: wet- en regelgeving, richtlijnen, 
(beroeps)normen, standaarden 
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Resultaten inspectiebezoek 

• Eigendom en praktijkorganisatie 

 

• Thema’s 

 

• Conclusie (risicoinschatting) 

 

• Handhaving 



Conclusie op basis van risicoinschatting 



Hoe gaat ‘t na een bezoek? 

https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=J.+Vissi+Hoogeveen+B.V.+augustus+2017&docid=12048


Handhaving 

Bron: www.igj.nl 



Handhaving 



Handhaving 

https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Bevel+J.+Vissi+Hoogeveen+B.V.+augustus+2017&docid=12045


Het bevel 

• Beoordeling van de zorgverlening (de Inspectie) 

 

• Zienswijze bevel (de zorgaanbieder) 

 

• Bevel: inhoud en geldigheidsduur 

 

• Openbaarmaking 

 



 

 



Let op de tijd! 

• 18 augustus: ernstige tekortkomingen + rapport  voor 22 
augustus 08.00 uur reageren 

• 22 augustus: reactie blijft uit, rapport wordt vastgesteld en per 
e-mail en aangetekende post verzonden 

• 22 augustus: voornemen tot bevel wordt per e-mail en 
aangetekende post verzonden 

• 24 augustus: zienswijze op voorgenomen bevel blijft uit en 
bedenkingen t.a.v. voorgenomen publicatie idem 

• 24 augustus: bevel volgt, wordt niet eerder dan 28 augustus 
12.00 uur op website geplaatst 

 

 

 

 



Drijfzand? Of niet… 



Je hebt nog wel wat opties… 

• Je mag reageren op feitelijke onjuistheden in het rapport: doe 
dat! 

• Je mag je zienswijze geven op het bevel: doe dat! 

• Je kunt adequate verbetermaatregelen treffen om 
tekortkomingen te herstellen en het bevel op te heffen: doe dat! 

• Je mag je bedenkingen uiten tegen het voornemen van de 
Inspectie het bevel openbaar te maken 

• Je kunt plaatsing van het bevel op de website van de Inspectie 
proberen tegen te houden door: 

• bezwaar te maken tegen het besluit 

• de rechter verzoeken het besluit niet te publiceren (voorlopige 
voorziening) 

 



En als je die niet benut… 



En als je die niet benut… 

• Verlengen bevel 

• Last onder bestuursdwang, last onder dwangsom 

• Dezelfde “rechtsmiddelen”: bezwaar, voorlopige voorziening 

 

 

• In deze casus: de praktijk is definitief gesloten, het bevel is 
opgeheven, meldplicht bij Inspectie als praktijk weer opengaat 

 



Werkplan 2018?  
Rijksbegroting VWS 2018! 

 

• Klachten en calamiteiten 

• Netwerkzorg thuis 

• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 

En uit informeel overleg volgt: 

• risicogestuurd toezicht op infectiepreventie & radiologie, 
bekwaamheid van zorgverleners 

• en onaangekondigd? 



Waar gaat de Inspectie op letten? 

 



Waar gaat de Inspectie op letten? 

 

• Klachtenregeling 

• Veilig incident melden 

• Melden van calamiteiten 

• Eisen infectiepreventie 

• Eisen radiologie 

• Eisen taakherschikking / taakdelegatie 



Welke toetsingskaders? 

 

• Klachtenregeling  Wkkgz, https://www.knmt.nl/kwaliteit/het-
vak/patientgerichtheid/knmt-klachtenservice 

• Veilig incident melden  Wkkgz, 
https://www.knmt.nl/praktijkzaken/het-vak/signalen-uit-de-
praktijk/veilig-incident-melden-in-5-stappen 

• Melden van calamiteiten  Wkkgz, 
https://www.knmt.nl/nieuws/igz-geeft-uitleg-over-calamiteiten-
melden & https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-
doen-van-een-calamiteit 
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Welke toetsingskaders? 

• Eisen infectiepreventie  Wkkgz “goede zorg”, 
https://www.knmt.nl/infectiepreventie 

 

• Eisen radiologie  Wet BIG, Wkkgz, Besluit 
stralingsbescherming, https://www.knmt.nl/praktijkzaken/igj-
bezoek-radiologie-tips-en-aandachtspunten 

• Let op: nieuwe wetgeving vanaf februari 2018! 

 

• Eisen taakherschikking / taakdelegatie  Wet BIG, Wkkgz, 
objectieve bekwaamheid 
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Hartelijk dank  
voor uw aandacht! 

 

Fijne feestdagen! 


