Inspectie
Nieuwe zorgaanbieders
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/nieuwe_zorgaanbieders).
Zie ook website inspectie:
De inspectie houdt toezicht op nieuwe zorgaanbieders in de zorgmarkt. Het werkveld van
nieuwe zorgaanbieders is inmiddels groot. Zorginstellingen komen en gaan, fuseren en
wisselen sneller van doelgroep dan de grote(re) zorgaanbieders.
Op wie houdt de inspectie toezicht?
Bij wie gaat de inspectie op bezoek?
Zo beoordeelt de inspectie de kwaliteit
Inspecteur aan het werk
Op wie houdt de inspectie toezicht?
De inspectie onderzoekt de inschrijvingen van nieuwe zorgaanbieders in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nieuwe zorgaanbieders worden na
hun inschrijving bij de KvK verzocht een vragenlijst in te vullen op de website
www.nieuwezorgaanbieders.nl. De antwoorden van de vragenlijst wijzen uit of de nieuwe
zorgaanbieder onder het toezicht van de inspectie valt. Dit zijn de zorgaanbieders die
zorg leveren zoals omschreven in de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Op
hun is de Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. De
inspectie ziet toe op o.a.deze wetten.
Val ik onder de Wkkgz?
Antwoord op deze vraag vind je in deze brochure. Zorgaanbieder die zorg leveren

volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), of jeugdzorg vallen onder het
toezicht van gemeenten en/of onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg( IJZ).
Bij wie gaat de inspectie op bezoek?
De inspectie onderzoekt de resultaten van de vragenlijst. Afhankelijk van de sector en de
doelgroep waaraan zorg wordt geboden, bezoekt de inspectie nieuwe zorgaanbieders op
het moment dat zij in de praktijk, én in georganiseerd verband, zorg verlenen.
Wat vragen ze op?
De afgelopen jaren hebben we ondervonden dat de inspectie steeds vaker in de eerste
maanden van de start van een ouderinitiatief een bezoek brengt. Tijdens het bezoek wil
de inspectie onderstaande documenten en beleidsstukken raadplegen. De inspectie
verzoekt u deze gereed te leggen. Het betreft een generieke lijst, dat wil zeggen dat niet
alle documenten voor uw organisatie relevant hoeven te zijn. Overzicht klaar te leggen
documenten:
●

overzicht van het aantal cliënten met de indicaties voor zorg /zorgprofielen
/functieklassen;

●

overzicht van het aantal direct zorggebonden personeel in loondienst en/of
ZZP’ers gespecificeerd naar fte en hun opleidingsniveau;

●

beleid vergewisplicht/Verklaring Omtrent Gedrag;

●

opleidingsplan voor komend jaar;

●

kwaliteitssysteem;

●

in- en uitsluitingscriteria cliënten;

●

beleid Veilig Incident Melden;

●

beleid inzake vrijheidsbeperkende maatregelen;

●

medicatiebeleid;

●

beleid meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling.

●

klachtenprocedure;

●

beleid medezeggenschap cliënten/cliëntvertegenwoordigers;

●

drie zorgdossiers van cliënten met een Wlz- of Zvw-indicatie indien mogelijk
dossiers die gegevens bevatten over medicatietoediening en/of voorbehouden
handelingen);

Indien van toepassing:
●

overeenkomst tussen hoofdaannemer en onderaannemer;

●

bekwaamheidsoverzicht van medewerkers en/of zelfstandigen tot voorbehouden
en risicovolle handelingen;

●

uitvoeringsprotocollen en uitvoeringsverzoeken van voorbehouden en risicovolle
handelingen.

