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Datum 3 november 2016 

Betreft Doorzettingsmacht Verpleeghuiszorg 

 

Geachte heer/mevrouw 

 

 

Zoals u bekend is heeft het Zorginstituut op 3 oktober jl. haar wettelijke 

doorzettingsmacht ingezet in de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten 

verpleeghuiszorg: de Leidraad verantwoorde personeel samenstelling 

verpleeghuis en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarvan de basisveiligheid 

verpleeghuiszorg integraal onderdeel zal uitmaken. 

Omdat dit voor de sector de eerste keer is dat de doorzettingsmacht wordt 

toegepast hecht ik eraan de wettelijke spelregels en de bijbehorende tijdlijn onder 

uw aandacht te brengen. 

 

Uit artikel 66 van de zorgverzekeringswet: 

 

“Art 66 a eerste lid bepaalt dat onder zorg wordt verstaan de zorg of dienst 

krachtens deze wet (= ZVW) of de Wet Langdurige zorg. 

Art 66c derde lid bepaalt dat indien op een nader bepaald tijdstip geen 

kwaliteitsstandaard of meetinstrument is opgesteld of aangepast, het 

Zorginstituut de Adviescommissie Kwaliteit (lees: Kwaliteitsraad) kan verzoeken 

binnen een nader te bepalen termijn hiervoor zorg te dragen en over de aldus 

opgestelde of aangepaste kwaliteitsstandaard overleg te plegen met relevante 

organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. (artikel 66a-e uit 

de ZVW als bijlage bijgevoegd) 

 

Op 3 oktober heeft het Zorginstituut besloten de Kwaliteitsraad te verzoeken om 

voor de totstandkoming van de genoemde kwaliteitsdocumenten zorg te dragen. 

Op 5 oktober heeft het Zorginstituut haar besluit via haar website openbaar 

gemaakt.  

 

Door het inzetten van de doorzettingsmacht ligt de inhoudelijke regie en de 

verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten 

verpleeghuiszorg eenduidig bij de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Daarmee 

is de tijd van “polderen” voorbij. Er is dus geen sprake meer van een 

onderhandelingssituatie. We willen uiteraard niettemin aansluiting houden bij het 

draagvlak van relevante veldpartijen. Partijen in de praktijk moeten straks 

immers verder met ons resultaat. Er is bovendien al veel goed werk verricht. 

Daarom hanteren we de volgende vier uitgangspunten: 
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• kiezen voor de huidige concept standaarden als vertrekpunt; 

• goed luisteren naar veldpartijen tijdens de analysefase; 

• feedback vragen tijdens de consultatiefase (wettelijk verplicht); 

• inzetten van belrondes naar bestuurders door de voorzitter van de 

Kwaliteitsraad bij aanvang, op moment van consultatie en bij verwerking 

feedback consultatie.  

 

Het Zorginstituut heeft aan VWS het volgende laten weten: “Het Zorginstituut 

heeft de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2017 een eerste kwaliteitskader 

op te leveren, waarin in ieder geval de basisveiligheid en indicatoren daarvoor en 

de leidraad verantwoorde personeel samenstelling een plek krijgen.”  

 

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut neemt contact op met alle relevante 

partijen en zal met u afspraken maken over het vervolg, conform artikel 66c van 

de ZVW.  

 

Namens de RvB, 

 

 

Sjaak Wijma 
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Artikel 66a 

 

      Onder zorg in de artikelen 66b tot en met 66e wordt verstaan: 

  1°. Zorg of dienst als omschreven bij of krachtens deze wet of de Wet 

langdurige zorg. 

  2°. Handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 

die niet zijn begrepen onder 1°, ook indien die handelingen een andere 

strekking hebben dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van 

de cliënt. 

  

Artikel 66b 

 

1°. Het Zorginstituut houdt een openbaar register bij waarin op 

voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars gezamenlijk dan wel van de Adviescommissie Kwaliteit 

een kwaliteitsstandaard of een meetinstrument wordt opgenomen. 

  2°. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan wordt 

beoordeeld of een overeenkomstig het eerste lid voorgedragen 

kwaliteitsstandaard of meetinstrument kan worden aangemerkt als een 

verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een zorgproces 

respectievelijk als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is 

geleverd. 

3°. Het Zorginstituut neemt een overeenkomstig het eerste lid 

voorgedragen kwaliteitsstandaard of meetinstrument niet op in het 

openbaar register indien deze niet voldoet aan de beleidsregel, bedoeld in 

het tweede lid. 

 

 

Artikel 66c 

 

  1°. Het Zorginstituut stelt vast voor welke vormen van zorg een 

kwaliteitsstandaard of een meetinstrument nodig is dan wel een 

overeenkomstig artikel 66b in het openbaar register opgenomen 

kwaliteitsstandaard of meetinstrument wijziging behoeft. Hierbij bevordert 

het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied 

van patiëntveiligheid. 

  2°. Het Zorginstituut stelt het een tijdstip vast waarop de 

kwaliteitsstandaard of het meetinstrument, bedoeld in het eerste lid, moet 

zijn opgesteld onderscheidenlijk aangepast. 

  3°. Indien op het in het tweede lid bedoelde tijdstip geen 

kwaliteitsstandaard of meetinstrument is opgesteld onderscheidenlijk 

aangepast, kan het Zorginstituut de Adviescommissie Kwaliteit verzoeken 

binnen een nader te bepalen termijn hiervoor zorg te dragen en over de 

aldus opgestelde onderscheidenlijk aangepaste kwaliteitsstandaard 

overleg te plegen met relevante organisaties van cliënten, zorgaanbieders 

en zorgverzekeraars. 

  

Artikel 66d 

 

  1°. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen en 

beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg: 
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   a. met het oog op het recht van de cliënt een weloverwogen keuze te 

   kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders, en 

   b. ten behoeve van het toezicht door de ambtenaren van het 

               Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

  2°. Zorgaanbieders zijn verplicht de informatie, bedoeld in het eerste lid, 

te rapporteren op basis van de overeenkomstig artikel 66b in het 

openbaar register opgenomen meetinstrumenten. 

  3°. Bij regeling van Onze Minister wordt de instantie aangewezen waar 

zorgaanbieders de in het tweede lid bedoelde informatie aanleveren. 

  

Artikel 66e 

 

  1°. De Adviescommissie Kwaliteit stelt op een verzoek van het 

Zorginstituut als bedoeld in artikel 66c, derde lid, een kwaliteitsstandaard 

of een meetinstrument op. 

   2°. De Adviescommissie Kwaliteit heeft tot taak het Instituut voor Zorg te 

adviseren over aangelegenheden betreffende de kwaliteit van de 

zorgverlening, waaronder: 

 a. de meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut, 

 b. de samenhang tussen kwaliteitsstandaarden en de bekostiging van 

de zorg, en 

 c. het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. 

  3°. De Adviescommissie Kwaliteit kan ten behoeve van de uitvoering van 

haar werkzaamheden een of meer deskundigen op het gebied van een 

specifieke vorm van zorg inschakelen. 


