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Aanwijzingsbevoegdheid IGZ
vastgelegd in Wet
kwaliteit klachten
geschillen zorg

De Kwaliteitswet zorginstellingen en
de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector zijn per 1 januari 2016
vervangen door de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Deze wet biedt een nieuw kader voor
de kwaliteit van zorg. De Wkkgz
bepaalt dat de zorgaanbieder
eindverantwoordelijk is voor de goede
zorgverlening. De Inspectie voor de
gezondheidszorg (IGZ) houdt hier
toezicht op.

De Wkkgz biedt geen bevoegdheid voor het beoordelen van
of ingrijpen in het functioneren van individuele bestuurders
en toezichthouders. In het beleidskader lijkt de minister dan
ook extra bevoegdheden van de IGZ onder de Wkkgz te
brengen. De minister probeerde dit eerder in het inmiddels
ingetrokken wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg.

Conclusie
De praktijk zal uit moeten wijzen of de IGZ inderdaad deze
vergaande bevoegdheid heeft op grond van de Wkkgz of
dat de IGZ is aangewezen op de mogelijkheden van de
reeds bestaande enquêteprocedure.

Na invoering van de Wkkgz is de inspecteur-generaal van
de IGZ bevoegd om namens de minister een aanwijzing aan
de zorgaanbieder te geven. De IGZ hoeft dus niet eerst een
advies aan de minister of staatssecretaris uit te brengen tot
het geven van een aanwijzing en kan derhalve sneller
handelen.
De IGZ kan een zorgaanbieder een aanwijzing geven in het
geval deze de verplichtingen uit de Wkkgz voor het leveren
van goede zorg niet nakomt. Deze aanwijzing kan de vorm
aannemen van een structurele maatregel als de IGZ van
oordeel is dat de organisatiestructuur van de
zorgaanbieder in ernstige mate afbreuk doet aan het
verlenen van goede zorg. Hoe deze aanwijzing eruit kan
zien, volgt niet uit de Wkkgz. De minister heeft hierover in
het beleidskader ‘Goede zorg vraag om goed bestuur’ van
13 januari 2016 een nadere toelichting gegeven.

Inhoud van de aanwijzing
De minister schrijft in het beleidskader dat de inhoud van de
aanwijzing kan variëren, maar dat het beoogde doel van de
aanwijzing altijd moet zijn: het in overeenstemming
brengen van de praktijk met de wettelijke normen.
Voorbeeld van een aanwijzing is een bestuurlijke
ondertoezichtstelling. Bijvoorbeeld in de vorm van een
concrete opdracht of het verplicht bijplaatsen van een
deskundige in de raad van bestuur of raad van toezicht.
Volgens het beleidskader kan een aanwijzing ook inhouden
dat de raad van bestuur of toezicht wordt uitgebreid of dat
een of meer leden worden vervangen.
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