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Laatste kwartaalbericht vanwege
nieuwe koers
Voor u ligt het laatste kwartaalbericht over de
indicatoren publieke gezondheidszorg.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat een
nieuwe koers varen waarin de nadruk van het
toezicht komt te liggen op de zorg waar de risico’s
voor de patiënt/cliënt het hoogst zijn. Dit
betekent voor de publieke gezondheidszorg dat
de inspectie het risicoindicatorentoezicht stopt en
lopend thematoezicht onderzoek afrondt. Ook
starten er geen nieuwe thematisch toezicht
onderzoeken. De toezichtcapaciteit die hierdoor
vrij komt zet de inspectie in voor het
incidententoezicht.

Hoe verder?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft begin
maart de vragenlijsten verstuurd aan alle GGD’en
voor het risicoindicatorentoezicht publieke
gezondheidszorg en het thematoezicht
infectieziektebestrijding/TBC-bestrijding. Alle
GGD’en hebben de vragenlijsten ingevuld
aangeleverd bij de inspectie. Omdat er geen
capaciteit meer is om het risicoindicatorentoezicht
uit te voeren, draagt de inspectie de verzamelde
gegevens over aan GGD Nederland. GGD
Nederland bespreekt met haar leden hoe deze
gegevens het beste gebruikt kunnen worden.
Het onderzoek naar de infectieziektebestrijding bij
GGD’en gaat voorlopig door maar in een lager
tempo. Het voornemen is nu om de GGD’en in
2014 te bezoeken.
Ook het onderzoek naar de jeugdgezondheidszorg
wordt voortgezet. Dit zal naar verwachting na de
zomer van start gaan.
In de bijlage bij dit kwartaalbericht treft u de brief
aan die de inspectie heeft toegezonden aan GGD
Nederland.

Disfunctioneren beroepsbeoefenaren
In de vragenlijst voor het risicoindicatorentoezicht
heeft de inspectie enkele vragen opgenomen over
het disfunctioneren van beroepsbeoefenaren.
Deze informatie verwerkt de inspectie in een
zorgbreed rapport dat gaat over
disfunctionerende beroepsbeoefenaren. De
individuele GGD’en ontvangen geen
terugkoppeling op deze vragen.

Bedankt
Langs deze weg willen wij alle GGD’en hartelijk
danken voor de medewerking de afgelopen jaren
aan het risicoindicatorentoezicht. Velen hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de
indicatorenset en recent hebben alle GGD’en zich
opnieuw ingespannen om de gegevens aan te
leveren. Wij hopen dat deze gegevens op een
zinvolle wijze gebruikt zullen gaan worden opdat
de kwaliteit van zorg kan verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Petra Reulings en Stephanie Hulsbosch

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met:
Mw. dr. P.G.J. Reulings, projectleider IGZ
Tel. 020-580 0100
pg.reulings@igz.nl
Mw. drs. S.A. Hulsbosch, inspecteur IGZ
Tel. 020-580 0100
sa.hulsbosch@igz.nl
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