
De Inspectie op bezoek: 
wat nu? 

Twitter 

Wifi 



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. 



Uit het Jaarbeeld 2018 van de Inspectie 







Twee vormen van toezicht 



Een voorbeeld van risicogestuurd toezicht 



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.  

 

 

 



Wat is “een goed begin”? 

• Stel een protocol op 

• Neem daarin op: 
• hoe te handelen bij een telefoontje 

• hoe te handelen bij een onaangekondigd bezoek 

• in welke ruimte in voorkomend geval een gesprek 
kan plaatsvinden 

• wie namens de praktijk in gesprek mag 

• wie namens de praktijk de rondgang begeleidt 

• hoe te handelen bij afwezigheid van belangrijke 
personen 

• belangrijke telefoonnummers 

• hoe om te gaan met een “cautie” 

• Informeer de medewerkers! 

 

 

 



Het eerste contact 

 

• Terugbellen 

• Identificatie 

• Patiënten in de 
wachtkamer? 
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De ontvangst 

• Geschikte overlegruimte 

• Geen relevante 
informatie laten slingeren 

• Reden bezoek 

• Zijn alle relevante 
gesprekspartners 
aanwezig? 
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De Inspectie… wat mogen ze? 

• Wet BIG: toezicht, inzage dossiers, geheimhouding 

 

• WKKGZ: praktijk betreden (niet de woning), geheimhouding 

 

• Gezondheidswet (Gzw): inzage dossiers, geheimhouding 

 

• Algemene wet bestuursrecht (Awb): praktijk betreden, 
informatie opvragen, gegevens en documenten inzien, 
onderdelen meenemen, verpakkingen openen 

 

 



De rondgang 

• Gesprekken met 
zorgverleners, 
bestuurders 

• Dossiers en 
documenten inzien 

• Openen kasten/laden 
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Goed om te weten! 

• (Laat) aantekeningen maken 

• Met wie spreekt de 
Inspectie? 

• Welke thema’s? 

• Waarnaar gekeken? 

• Vraag om feedback en 
noteer bijzonderheden 
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Na het bezoek: concept-rapport 
• Aanleiding en belang 

• Onderzoeksdoel: is/wordt 
er goede zorg geleverd? 

• Analyse op thema’s en 
langs de lat van een 
normenkader 

• Risicoanalyse 

• Eventueel: maatregelen 
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Normenkader 

 

 

 

• Wet- en regelgeving (o.a. Wet BIG, Wkkgz, WGBO) 

• Richtlijnen, normen, gedragsregels, protocollen  
zie www.knmt.nl/verantwoorde-
mondzorg/richtlijnen/richtlijnen-informatie 

• Toetsingskaders  zie 
www.igj.nl/zorgsectoren/mondzorg 
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Toetsingskaders 
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Risicoanalyse 
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Goed om te weten! 

• Feitelijke onjuistheden 
corrigeren 

• Zienswijze geven op 
concept  

• Op tijd 
verbetermaatregelen 
treffen 
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Na het bezoek: definitief rapport 

 

• Publicatie op de website van de Inspectie 

• Niet anoniem 

• Incidenten én thema’s 

• Bevel of aanwijzing (dan wel het opheffen 
daarvan) 
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Handhaving met behulp van maatregelen 

Bron: www.igj.nl 



Het bevel 

• Beoordeling van de 
zorgverlening (de Inspectie) 

• Zienswijze bevel (de 
zorgaanbieder) 

• Bevel: inhoud en 
geldigheidsduur 

• Openbaarmaking 

 



Er zijn nog wel wat opties… 

 

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

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

 

• Is publicatie van het rapport en/of het bevel of de 
aanwijzing te voorkomen? 

 





Waar let de Inspectie op? 



Waar gaat de Inspectie in 2020 op letten? 



Waar gaat de Inspectie in 2020 op letten? 

• Nieuwe toetreders tot de zorgmarkt 

• Goed bestuur (ketens) 

• Rechten van de patiënt (informed consent) 

• Lerend vermogen en aanspreekcultuur (leren en verbeteren) 

• Infectiepreventie 

• Het operatieve proces 

• Continuïteit van zorg (toegang tot het dossier) 

• Medische technologie 

• Ongewenste beïnvloeding door gunstbetoon (genees- en hulpmiddelen) 

• Risico’s als gevolg van onvoldoende afstemming en grenzen van bekwaamheid 

• E-health 

 



Welke toetsingskaders? Bijvoorbeeld… 

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

 

• Goed bestuur  Wkkgz “kwaliteit en veiligheid” 
https://www.igj.nl/onderwerpen/goed-bestuur 

 

• Eisen infectiepreventie  Wkkgz “goede zorg” 
https://www.knmt.nl/infectiepreventie 
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Welke toetsingskaders? Bijvoorbeeld… 

• Patiëntenrechten  WGBO & AVG 
https://www.knmt.nl/sites/default/files/18006i-herziene_richtlijn-
patientendossier-2019.pdf 

 

• Gunstbetoon  Wet op de medische hulpmiddelen & 
Geneesmiddelenwet       
https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/toezicht-
op-gunstbetoon 

 

• Afstemming en bekwaamheid  Kwaliteitskaders 
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En uiteindelijk gaat het hierom… 



Tot ziens bij een volgende gelegenheid! 


