
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 4
e

nieuwsflits van 2013 van de praktijkgroep 

Gezondheidsrecht.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden 

van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij 

hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26, 

yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl).

In deze nieuwsflits:

- Wat kunt u verwachten van de IGZ in 2013?

- Agenda: 16 april a.s. seminar ‘Actuele ontwikkelingen Gezondheidsrecht’

Wat kunt u verwachten van de IGZ in 2013?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) heeft haar beleid gepubliceerd in een 

meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2012 tot en met 2015. Wellicht heeft u hiervan al 

kennisgenomen.

Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt een focus op bevordering van de naleving van wetten, 

regels, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden door zorginstellingen (de IGZ spreekt zelf 

over ondertoezichtstaanden).

Eind vorig jaar zijn ook de twee onderzoeken naar het functioneren van de IGZ gepubliceerd 

van commissies onder leiding van de heer Van der Steenhoven en mevrouw Sorgdrager. Het 

kabinet heeft naar aanleiding van deze onderzoeken inmiddels gereageerd en heeft daarbij 

aangegeven wat zij van plan is met de aanbevelingen uit de beide onderzoeken. Hieruit valt op 

te maken dat de IGZ (en daarmee het toezicht van de IGZ) de komende jaren ook de nodige 

veranderingen zal ondergaan. De IGZ zal, meer dan voorheen, de nadruk leggen op 

handhaving.

De minister heeft onder andere aangekondigd dat de IGZ de komende jaren - onder andere op 

basis van risico-indicaties - vaker ter plaatse zal inspecteren of de zorg ‘kwalitatief niet door de 

bodem zakt’. Dit zal in principe onaangekondigd gebeuren. Bovendien gaat het aantal 

bezoeken dat een inspecteur aflegt omhoog. U zult dus vaker een inspecteur over de vloer 

krijgen. Het is goed daar op bedacht te zijn.

Ten aanzien van de vanaf 2012 ingezette mystery guests, die niet onverdeeld positief zijn 

ontvangen, heeft de minister aangegeven dat zij er vooralsnog vanuit gaat dat de inzet van

deze mystery guests een meerwaarde is voor het toezicht van de IGZ. Deze inzet zal zij begin 
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2014 evalueren. Ook in 2014 kan het dus voorkomen dat u een mystery guest van de IGZ op 

bezoek krijgt.

Wilt u meer weten over de specifieke plannen en focus van de IGZ? Wat de speerpunten zijn en 

waar met name op gecontroleerd wordt tijdens een inspectiebezoek? Dan kunt u contact 

opnemen met Yvonne Nijhuis, advocaat Gezondheidsrecht. Zij is bereikbaar op 053 – 480 42 

26. Zij kan u onder andere behulpzaam zijn door middel van het uitvoeren van een juridische 

checkup van uw organisatie, om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan bij een 

inspectiebezoek. Tevens kan zij u informeren en adviseren over een gepland of ongepland 

inspectiebezoek.

Agenda: 16 april a.s. seminar ‘Actuele ontwikkelingen Gezondheidsrecht’

Wilt u liever eerst meer weten over wat u kunt verwachten van de IGZ op het gebied van 

toezicht? Of bent u benieuwd naar andere actualiteiten die spelen in de zorg? Dan is het

seminar ‘Actuele ontwikkelingen Gezondheidsrecht’ interessant voor u.

Net als voorgaande jaren zullen Yvonne Nijhuis en Rose Marie Doppegieter een seminar 

verzorgen over de actualiteiten in de zorg. De bijeenkomst vindt plaats op 16 april a.s. aan het 

Pantheon 25 te Enschede. U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom. Wij verzorgen dan tevens 

een maaltijd. De lezing zelf begint om 18.00 uur en zal rond 20.00 worden afgesloten met een 

borrel.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (WCZ) van de baan; hoe nu verder?;

 Stand van zaken Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en gevolgen voor de praktijk;

 De verplichte meldcode geweld in de zorg en omgang met toestemming (gescheiden) 

ouders rond behandeling van de kinderen;

 Actualiteiten tuchtrecht in de zorg, in het bijzonder recente uitspraken en de plannen van de 

minister van VWS met betrekking tot het beroepsverbod en transparantie in de Europese 

Unie over onbevoegde zorgverleners;

 De IGZ in 2013.

U kunt zich nog opgeven voor het seminar ‘Actuele ontwikkelingen Gezondheidsrecht’ door een 

mail te sturen aan marketing@kienhuishoving.nl.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.
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Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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