
Wat wij gaan doen 
in 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
bewaakt en bevordert de veiligheid en 
kwaliteit van de zorg. Op onze web-
site vindt u meer informatie over ons. 
Wij streven ernaar ons toezicht steeds 
weer te verbeteren. Want wij gaan 
ervan uit dat beter toezicht leidt tot 
betere zorg. Wat gaan wij doen in 2017?

*	 Het	woord	‘zorgverlener’	moet	u	
	 breed	zien.	We	hebben	het	dan	over	
	 alle	zorginstellingen	in	Nederland.	
	 Maar	ook	fabrikanten	en	verkopers	
	 van	medicijnen	of	medische	
	 apparatuur.	Het	gaat	ook	om	
	 personen	die	in	de	zorg	werken.	
	 Aan	bed	of	in	een	andere	functie.	
	 Denk	aan	(huis)artsen,	verpleeg-
	 kundigen,	therapeuten,	begelei-
	 ders,	tandartsen,	apothekers,	
	 verzorgenden,	medisch	technici,	
	 schoonheidsspecialisten
	 enzovoorts.

Zorg in belang van iedereen in ons land
Ons streven is dat elke zorgverlener zorg biedt, die hij zijn eigen naasten gunt. 
Zorg die rekening houdt met de wensen, behoeftes en de leefwereld van de 
betrokken patiënt of cliënt. In 2017 kijken we in ons toezicht met meer aandacht 
of de geboden zorg inderdaad goed past bij de patiënt of cliënt. We vragen hem 
en zijn naasten daarbij naar hun mening en ervaringen. 
Zorginstellingen vragen we de patiënt of cliënt, of de nabestaanden nauw te 
betrekken bij calamiteitenonderzoek. Als wij zelf een calamiteit onderzoeken, 
nemen we ook altijd contact op met de betrokkenen. We vragen hen hoe zij de 
zorg hebben ervaren. We willen ook weten hoe de zorgverlener daarna met hen 
is omgegaan. Deze informatie nemen we mee in ons oordeel over de zorg-
verlener.

	 	 	 	Toezicht in belang van de burger 
Wij houden namens alle mensen in Nederland 
toezicht op de zorg. We willen graag weten welke 
wensen en verwachtingen zij hebben als het gaat 
om goede en veilige zorg. Dan kunnen we die als 
aandachtspunt meenemen in ons toezicht. De 
inspectie voert al overleg met koepelorganisaties. 
We gaan nu ook in gesprek met mensen in onze 
samenleving. Ook vragen we burgers om als 
ervaringsdeskundige mee te doen met een 
inspectieteam.

https://www.igz.nl/organisatie/
https://www.igz.nl/organisatie/
https://www.igz.nl/Images/IGZ%20Werkplan%202017-ia_tcm294-381277.pdf


Toezicht op openheid
Burgers willen graag weten 
of een zorgverlener goede 
en veilige zorg biedt. Daar 
zetten we ons in 2017 voor 
in! Wij vragen van zorg-
verleners dat ze de 
resultaten van hun zorg 
laten zien. En we willen van 
hen horen wat ze daarvan 
leren en hoe ze hun zorg 
beter en veiliger maken.

Ook open zijn als het mis gaat 
De zorg blijft mensenwerk. Fouten en vergissingen zijn 
helaas nooit helemaal uit te sluiten. Belangrijk is dat de 
zorgverlener ervan leert. Wij vragen zorgverleners daarom 
zelf een fout of ongeluk in de zorg te onderzoeken. En 
maatregelen te treffen om zo veel mogelijk te voorkomen 
dat het nog eens gebeurt. 
We vragen zorgverleners ook open te zijn over incidenten 
en calamiteiten. Naar de IGZ en directe collega’s, maar ook 
naar de betrokken patiënt of cliënt en zijn naasten. We 
controleren of de zorgverlener hen ook echt in het onder-
zoek rondom een incident betrekt.

Openheid helpt kiezen en verbeteren
Wij gaan op onze website beter laten zien hoe wij de 
kwaliteit van de zorg in Nederland beoordelen. Dat 
helpt burgers om in vertrouwen hun zorgverlener te 
kunnen kiezen. En het stimuleert zorgverleners zich te 
verbeteren. 

We gaan op onze website ook duidelijker toelichten 
wat we doen, hoe en waarom. Natuurlijk laten we daar 
ook zien aan welke wetten en regels een zorgverlener 
zich moet houden. Bijvoorbeeld voor nieuwe zorg-
verleners is dat erg handig.

We worden Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd
Wij werken al veel samen met Inspectie Jeugd-
zorg. In 2017 willen we met hen gaan fuseren. 
We denken dat we samen met een bredere blik 
en meer deskundigheid toezicht kunnen houden 
op de jeugdhulp in Nederland.

De gezondheidszorg verandert, ons toezicht 
dus ook
De gezondheidszorg verandert in hoog tempo. 
Wij passen in 2017 ons toezicht daarop aan. We 
hebben bijvoorbeeld meer aandacht voor de zorg 
aan kwetsbare mensen in onze samenleving: 
ouderen, asielzoekers, mensen met psychische 
problemen of mensen met een beperking. We 
controleren ook of zorgverleners zich houden 
aan de regels voor het melden van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Daarnaast kijken 
we meer dan ooit naar de kwaliteit van e-health 
(zoals medische websites of apps).

Onze speerpunten voor 2017
In ons toezicht besteden we de meeste aandacht aan onderwerpen waar verbeteringen volgens ons het 
hardst nodig zijn. Voor 2017 zijn dat de volgende onderwerpen:
1 Netwerkzorg in een veranderende zorgsector (samenwerking en samenhang bij zorg thuis): 
 We kijken naar hoe goed zorgverleners samenwerken rondom een patiënt of cliënt. En of ze samen 
 heldere afspraken maken om te zorgen voor goede en veilige zorg. Extra aandacht is er voor de rol van 
 de wijkverpleegkundige hierbij.  
2 Goed bestuur: Meer dan voorheen toetsen we of bestuurders een goed beeld hebben van het werk-
 klimaat in hun instelling. Bijvoorbeeld van de openheid die nodig is voor zorgverleners om goed samen 
 te werken rond de patiënt en met elkaar te leren van fouten. We kijken hoe bestuurder omgaan met hun 
 zorgverleners. Kunnen zij open zijn over hun fouten? Krijgen zij de kans ervan te leren? We kijken ook of 
 de bedrijfsvoering bijdraagt aan goede en veilige zorg. En hoe zij de samenwerking met andere zorg-
 verleners buiten de eigen instelling hebben geregeld. 
3 Medicatieveiligheid: We onderzoeken hoe veilig zorgverleners omgaan met het voorschrijven en 
 verstrekken van medicijnen. In 2017 letten we daarbij vooral op de momenten dat patiënten of cliënten 
 worden overgedragen aan een andere zorgverlener. Vooral bij ouderen die veel medicijnen gebruiken is 
 het risico groot dat het mis gaat. Wij houden bij ons toezicht hier een scherp oog op.
4 Disfunctioneren: Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet meer goed en veilig doet, dan 
 spreken we van disfunctioneren. Disfunctioneren kan bijvoorbeeld te maken hebben met alcohol- of   
 drugsgebruik of door overbelasting, zowel privé als op het werk. We vinden het belangrijk dat zorg-
 verleners samen met collega’s ervoor zorgen disfunctioneren te voorkomen. Door sneller problemen te   
 erkennen. En samen oplossingen daarvoor te zoeken, voordat één van hen afglijdt naar disfunctioneren.  
 Op die verantwoordelijkheid spreken we zorgverleners aan. Onze interne processen om te onderzoeken   
 of er sprake is van disfunctioneren en de trajecten die daaruit volgen, maken wij efficiënter. 

https://www.igz.nl/Images/IGZ%20brochure-Calamiteiten-20-12-2016-5e_tcm294-380415.pdf
https://www.igz.nl/Images/IGZ%20brochure-Calamiteiten-20-12-2016-5e_tcm294-380415.pdf
https://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/wetten/

