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Geachte heer/mevrouw,

Bij dezen informeer ik u over de veranderingen die per l januari 2076 bij het
melden van calamiteiten en andere verplichte meldingen aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in werking treden.
Op 1 januari 2016 vernieuwt de inspectie het meldingsformulier voor verplichte
meldingen op haar website. Deze vernieuwing is noodzakelijk om een aantal
redenen. Op 1 januari 2OL6 wordt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor de meldingen die uw leden
moeten doen aan de inspectie. Zo moet vanaf die datum bijvoorbeeld ook ontslag
wegens disfunctioneren of geweld in de zorgrelatie aan de inspectie gemeld
worden. Daarnaast heeft de inspectie haar meldingsformulier aangepast vanwege
recente ontwikkelingen. Zo gelden er andere werkwijzen als er sprake is van
overlijden bij de toepassing van dwang en voor calamiteiten met overlijden in de
ouderenzorg of gehandicaptenzorg.
Ook evalueerde de inspectie het huidige formulier met een aantal meldende
zorgaanbieders. Hieruit bleek dat een aantal vragen onduidelijk was. Deze vragen
zijn samen met zorgaanbieders geherformuleerd en waar nodig voorzien van extra
toelichting.

Wat betekent dit concreet voor uw leden als zij per 1 januari 2016 een melding
doen bij de inspectie? De melder krijgt alleen de vragen te zien die voor die
specifieke melding van belang zijn. Afhankelijk van het antwoord van de melder
wordt een vervolgvragenset aangeboden. Op basis van de verstrekte antwoorden
wordt na afronding van het formulier een specifiek automatisch bericht verstuurd
naar de melder. Daarin kan staan dat er een rapportage opgesteld moet worden of
dat nader bericht volgt.
Mocht u verdere vragen over het melden per

l

januari2Ot6 hebben, dan kunt

u

contact opnemen met het meldpunt van de inspectie. Het meldpunt is van
maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op
nummer 0BB 120 50 00. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@igz.nl.
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Voor meer informatie over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillenzorg verwijs ik u naar de site van de inspectie,
www.igz.nl.

Datum
22 december 2015

Voor meer informatie over de veranderingen voor het onderzoek naar calamiteiten
met overlijden die zijn opgetreden in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
verwijs ik u naar ons nieuwsbericht van 30 september 2015.

Ik verzoek u deze brief vóór 1 januari 2016 via uw netwerk onder de aandacht
van uw leden te brengen. De inspectie zal v6ôr 1 januari 2016 op haar website
ook stilstaan bij deze veranderingen.
Met vriendelijke groet,

v
mw. dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde
Inspecteur-generaal
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