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Inleiding
Definities:

“Een incident is een onbedoelde gebeurtenis
tijdens het zorgproces, die tot schade aan de
patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of
nog kan leiden.”

“Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van
de zorg en die tot de dood van of een ernstig
schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid".

NB: In de GGZ worden suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg tot een calamiteit
gerekend.
Het is noodzakelijk dat zorgverleners open over incidenten en calamiteiten spreken, met de
patiënt/familie, tussen zorgverleners onderling en met de Inspectie. Alleen door openheid te
betrachten kan worden onderzocht wat de oorzaak van een incident of calamiteit is, wat ervan kan
worden geleerd en hoe de zorg kan worden verbeterd.
Continu verbeteren is de norm. Daar ziet de Inspectie scherp op toe. Openheid over calamiteiten is
daarbij noodzakelijk .
Meldplicht:
Calamiteiten moeten onverwijld gemeld worden bij de Inspectie VSA (IVSA). Deze verplichting vloeit
voort uit de wettelijke verplichting tot het aanbieden van verantwoorde zorg, zoals neergelegd in de
Landsverordening Zorginstellingen. De melding van calamiteiten is een belangrijk instrument voor de
Inspectie om vast te stellen in hoeverre een zorginstelling in staat is om de kwaliteit van de door
haar geleverde zorg te bewaken, beheersen en te verbeteren. Daarnaast draagt de melding bij aan
het oordeel van de Inspectie over de kwaliteit van de door een zorginstelling geleverde zorg.
Tenslotte stelt de melding van een calamiteit (en aansluitend onderzoek door de zorginstelling) de
Inspectie in staat om mogelijk in de samenleving ontstane onrust weg te nemen.
Een calamiteit moet binnen maximaal 2 werkdagen gemeld worden aan de Inspectie. Ter
voorkoming van misverstanden wijst de Inspectie er op dat deze termijn geldt voor calamiteiten en
mogelijke calamiteiten, derhalve zowel voor incidenten waarvan het direct duidelijk is dat het een
calamiteit betreft als voor incidenten waarvan dit niet onmiddellijk duidelijk is. Ook deze laatste
groep incidenten dient onmiddellijk (binnen maximaal 2 werkdagen) aan de Inspectie te worden
gemeld, waarbij zonodig kan worden aangegeven dat het een potentiële calamiteit betreft en dat dit
nader zal worden onderzocht.
Onderzoeksplicht:
Na iedere melding dient de zorginstelling de (potentiële) calamiteit nader te onderzoeken en de
uitkomst van het onderzoek zo spoedig mogelijk aan de Inspectie te rapporteren (zie annex B voor
rapportage format). De zorginstelling heeft hiervoor maximaal 6 weken de tijd.
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De Inspectie houdt vast aan korte meldingstermijnen en de verplichting om eerst een (potentiële)
calamiteit te melden bij de Inspectie en pas daarna te onderzoeken omdat het situaties betreft
waarvan de aard en ernst meebrengt dat zij – in uitzonderlijke omstandigheden – onmiddellijk moet
kunnen optreden.
De Inspectie acht daarnaast langere termijnen niet passend in de zeer kleinschalige Sint Maartense
samenleving, mede vanwege de vele korte lijnen die bestaan tussen personeel in instellingen,
publiek, (potentiele) clienten, politiek/autoriteiten en media. Als gevolg hiervan zijn veel incidenten
die in een zorginstelling plaatsvinden binnen korte termijn publiekelijk (bijvoorbeeld via social
media) bekend. Er ontstaat een voor alle stakeholders ongewenst spanningsveld indien in het geval
van een publiekelijk bekend incident de Inspectie niet in staat is om – bijvoorbeeld – tegen een
betrokkene te kunnen zeggen dat de instelling de potentiele calamiteit bij haar heeft gemeld, dat het
incident door de instelling wordt onderzocht en dat de Inspectie over de uitkomsten van het
onderzoek – en de mogelijk naar aanleiding daarvan te treffen verbetermaatregelen – zal worden
geinformeerd.
Gevolgen geen / ontijdige melding
Meldt u niet of niet op tijd, dan loopt u het risico dat de Inspectie handhavend zal optreden.
Procedure na melding
Nadat de melding heeft plaatsgevonden, krijgt de zorginstelling per mail een ontvangstbevestiging.
In deze bevestiging wordt een termijn genoemd waarbinnen u moet rapporteren. U kunt de
Inspectie vragen om deze termijn te verlengen. Deze aanvraag moet u motiveren. Voorbeelden van
een motivatie zijn:



Het gaat om een complexe casus die heeft plaatsgevonden in de zorgketen;
U moet deskundigheid van buitenaf inschakelen voor uw onderzoek.

Op basis van uw argumenten bepaalt de Inspectie of met een verlenging van de onderzoekstermijn
wordt ingestemd. Zorgt u er wel voor dat u een verlengingsverzoek binnen de door de Inspectie
gestelde termijn heeft ingediend. Na afloop van de termijn ontvangen verzoeken zullen in beginsel
worden afgewezen.
Onderzoek door Inspectie
In principe verwacht de Inspectie dat de instelling de calamiteit zelf onderzoekt. Toch kan de
Inspectie besluiten dit onderzoek zelf te doen. Bijvoorbeeld als het verrichte onderzoek niet voldoet
aan de eisen die de Inspectie stelt. Ook kan de aard van de melding aanleiding zijn voor de Inspectie
om direct zelf met een onderzoek te starten. De Inspectie informeert u als dit zo is en laat u weten
wat dan de vervolgstappen zijn.
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Afsluiten onderzoek
Het algehele onderzoek van de calamiteit wordt afgesloten als de Inspectie van oordeel is dat:
1. er geen sprake (meer) is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten;
2. het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, en
3. de nodige maatregelen zijn getroffen.
De zorginstelling ontvangt hierover bericht.
Informatieverstrekking aan derden
De Inspectie kan uit eigener beweging of op verzoek besluiten om aan derden informatie te
verstrekken over de uitkomsten van een door haarzelf of door een zorginstelling verricht
calamiteitenonderzoek. Zij handelt in dat geval overeenkomstig haar richtlijn “(Actieve)
Openbaarmaking Gezondheidszorg” (Annex C).

Dr. Earl Best
Inspecteur-Generaal
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ANNEX

A

MELDPROCEDURE

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit
van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft
geleid.
Een calamiteit moet binnen maximaal 2 werkdagen gemeld worden aan de Inspectie. De melding
kan per e-mail.
Inspectie VSA
W.G. Buncamper Road 33, Philipsburg
inspectoratevsa.sxm@gmail.com

Melding
De initiële melding van de zorgaanbieder aan de Inspectie bevat:
1.
2.
3.
4.

de naam en de contactgegevens van de melder;
de hoedanigheid/functie waarin de melder de melding doet;
een feitelijke omschrijving van de calamiteit en de datum waarop deze heeft plaatsgehad;
de naam, de contactgegevens en de functie van de personen die bij de calamiteit waren
betrokken, anders dan de cliënt die de calamiteit is overkomen;
5. een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de betrokken zorgaanbieder
zijn en zullen worden ondernomen, en
6. de termijn waarbinnen de navolgende acties zullen plaatsvinden:
a) het onderzoeken van de calamiteit;
b) handelingen ter beperking of tot bevordering van herstel van de gevolgen van de
calamiteit;
c) het inlichten van de cliënt, diens wettelijke vertegenwoordiger of diens nabestaanden
over
 de calamiteit;
 de maatregelen die de zorgaanbieder naar aanleiding van de calamiteit neemt of zal
nemen;
 de bij de zorgaanbieder aanwezige klachtbehandeling; en
 of de calamiteit in verband met een redelijk vermoeden van het plegen van een
strafbaar feit ter kennis is of zal worden gebracht van het openbaar ministerie.

Handelwijze Inspectie na ontvangst melding
1. De Inspectie vergaart kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen die nodig
zijn om te kunnen vaststellen of er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van
cliënten of de zorg of anderszins voor het leveren van goede zorg een bedreiging kan
betekenen en deswege aanleiding kan geven tot het nemen van maatregelen.
2. De Inspectie stelt na ontvangst van de melding de betrokken zorgaanbieder in de
gelegenheid om met inachtneming van door de Inspectie aan te geven eisen binnen een
periode van zes weken zelf onderzoek te doen naar de relevante feiten, tenzij de aard van
de melding of andere informatie over de betrokken zorgaanbieder de Inspectie aanleiding
geeft dit niet te doen.
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3. De Inspectie kan de termijn op verzoek van de betrokken zorgaanbieder verlengen.
4. De door de Inspectie gestelde eisen hebben in ieder geval betrekking op de wijze waarop de
betrokken cliënt, dan wel diens vertegenwoordiger of diens nabestaande
a) wordt geïnformeerd over de calamiteit
b) betrokken wordt bij het onderzoek en
c) wordt geïnformeerd over de resultaten daarvan.
Eigen onderzoek door de Inspectie
1. De Inspectie verricht zelf het nodige onderzoek, indien zij vaststelt dat
a) de betrokken zorgaanbieder niet zelf het gevraagde onderzoek doet, of
b) het onderzoek niet voldoet aan de door de Inspectie gestelde eisen.
2. Indien de Inspectie zelf het nodige onderzoek doet:
a) deelt zij schriftelijk of elektronisch aan de melder mede binnen welke termijn het
onderzoek zal plaatsvinden;
b) hoort zij de betrokken zorgaanbieder, de betrokken cliënt, diens vertegenwoordiger of
diens nabestaande(n) en, tenzij dit naar haar oordeel niet relevant is voor het onderzoek, zo
mogelijk, andere personen die direct zijn betrokken bij de feiten waarop de melding
betrekking heeft;
c) maakt zij van het horen een verslag welk verslag wordt voorgelegd aan degenen met wie
is gesproken. Zij krijgen de gelegenheid om binnen in beginsel twee weken schriftelijk of
elektronisch te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het verslag. De ontvangen
correcties worden in het verslag verwerkt of gemotiveerd terzijde gelegd, en
d) wint de Inspectie het schriftelijke of elektronische advies in van een of meer deskundigen,
indien dat naar haar oordeel van belang is voor het onderzoek.
3. Indien de Inspectie op grond van haar onderzoek vaststelt dat de aangelegenheid waarop de
melding betrekking heeft, zorgvuldig is onderzocht en dat door de betrokken zorgaanbieder
voldoende maatregelen zijn getroffen, beëindigt de Inspectie het onderzoek naar aanleiding
van de melding.
4. De Inspectie doet van de beëindiging schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd mededeling
aan de melder en de zorgaanbieder.
5. In alle gevallen legt de Inspectie na beëindiging van het onderzoek, de relevante feiten in
een conceptrapport vast.
6. Een conceptrapport wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de melder, de
zorgaanbieder en natuurlijke personen die gehoord zijn tijdens het onderzoek, die in
beginsel binnen een periode van twee weken schriftelijk of elektronisch kunnen reageren op
feitelijke onjuistheden in het conceptrapport.
7. Indien in het conceptrapport geconcludeerd wordt dat er ten aanzien van een individuele
zorgverlener sprake is of is geweest van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de
zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of indien zij met het oog op het belang van een
goede zorg anderszins concludeert dat er een noodzaak is tot het verrichten van nader
onderzoek, wordt het rapport niet vastgesteld dan nadat de betrokken zorgverlener in de
gelegenheid is gesteld zijn zienswijze terzake naar voren te brengen.
8. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de reacties, doch in ieder geval binnen vier weken na
de gegeven reactietermijn van twee weken, stelt de Inspectie een rapport vast over het
onderzoek van de melding.
9. Het rapport bevat de relevante feiten, de conclusies van de Inspectie en haar aanbevelingen
en/of de te nemen maatregelen.
10. Bij de vaststelling van het rapport betrekt de Inspectie de reacties van betrokkenen.
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11. Indien de Inspectie een reactie niet of niet geheel overneemt, deelt zij dit schriftelijk of
elektronisch gemotiveerd aan de betrokkene mede en neemt zij de zienswijzen van
betrokkenen op in het vast te stellen rapport.
12. De Inspectie stuurt na vaststelling het rapport zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch
aan de melder, de betrokken zorgaanbieder en de bij het onderzoek betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen.
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ANNEX B

FORMAT CALAMITEITEN RAPPORTAGE

In deze richtlijn calamiteitenrapportage zet de Inspectie VSA uiteen wat zij van een zorginstelling
verwacht ten aanzien van de rapportage die de zorginstelling aan de Inspectie stuurt naar aanleiding
van een calamiteit.
Op basis van de calamiteitenrapportage kijkt de Inspectie zowel naar de inhoud van de calamiteit als
naar de onderzoeksmethode. Verloopt het onderzoeksproces adequaat en zorgvuldig en kan
geconcludeerd worden dat tekortkomingen leiden tot SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerde verbetermaatregelen die worden geborgd door de
bestuurder (als er geen bestuurder is kunt u dit lezen als zijnde de eigenaar/ hoofdverantwoordelijke van de zorginstelling)?
De Inspectie hecht veel belang aan de inbreng van de betrokken patiënt, cliënt, bewoner, wettelijk
vertegenwoordiger of nabestaande bij het vaststellen van de feiten en het beschrijven van de
gebeurtenissen. De analyse van een calamiteit gebeurt in beginsel binnen de zorginstelling door een
commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen. Waar
mogelijk wordt deze analyse uitgevoerd door een team dat is samengesteld uit vertegenwoordigers
van alle betrokken disciplines. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder om
ervoor te zorgen dat de zakelijke inhoud van de rapportage met de betrokken burgers wordt
gedeeld.
Deze richtlijn is geen in te vullen format maar een handleiding waarin de Inspectie de aspecten
benoemt die in de rapportage aan de orde moeten komen, tenzij die niet van toepassing zijn.
1. Gegevens van de patiënt/cliënt/bewoner: geslacht, leeftijd.
2. Datum calamiteit, datum van melden bij de bestuurder, referentienummer van de
ontvangstbevestiging.
3. Samenstelling van de calamiteitencommissie:
- Naam en functie en voor zover relevant, de achtergrond van de leden.
- Mate van betrokkenheid bij de calamiteit.
4. Betrokken zorgverleners bij de calamiteit:
- Naam en functie van alle betrokkenen.
- Indien de bestuurder zorgen heeft over het individueel functioneren van een betrokken
medische beroepsbeoefenaar, dan wil de Inspectie ook de naam en de registratie van
deze betrokkene ontvangen.
5. Wijze waarop het onderzoek is verricht:
- Welke medewerkers zijn gehoord en op welke wijze?
- Is de betrokken patiënt, cliënt, bewoner, wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande
gehoord? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, geef een toelichting.
- Welke informatiebronnen zijn geraadpleegd?
- Welke literatuur, richtlijnen en protocollen zijn bij het onderzoek betrokken?
- Is er een externe deskundige geraadpleegd? Zo ja, op welke wijze?
- Welke analysemethode is toegepast (bijvoorbeeld PRISMA, SIRE, Tripod, DAM)?
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6. Beschrijving van de feiten, met bijbehorend tijdschema, zodanig dat het verloop van de
calamiteit inzichtelijk is voor de lezer. Betrek daarbij, voor zover bij deze calamiteit van
toepassing, de volgende aspecten:
- Opname-indicatie en behandeling.
- Locatie, setting en context van de zorgverlening.
- Voorgeschiedenis en comorbiditeit.
- Risicotaxatie, bijvoorbeeld bij suïcide, delier, valcalamiteiten.
- Toezicht op patiënt, cliënt, bewoner.
- Gehanteerde internationale, landelijke en/of interne richtlijnen en protocollen c.q.
motivatie ter afwijking.
- Bevoegd- en bekwaamheid van betrokken medewerkers en een reflectie daarop.
- Betrokkenheid farmacotherapie.
- Betrokkenheid medische hulpmiddelen en eventuele melding bij de fabrikant.
- Beschrijving van toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen.
- Beschrijving van de communicatie tussen de zorgverleners, zowel intern als extern.
- Beschrijving van de communicatie met de patiënt, cliënt, bewoner, wettelijk
vertegenwoordiger en familie.
- Betrokkenheid ketenpartners; benoem en beschrijf de betrokkenheid en samenwerking
in onderhavige casus.
- Bij overlijden: afgifte natuurlijke dood verklaring.
- Betrokkenheid Openbaar Ministerie met beschrijving.
- Aangifte bij de politie met wijze, datum en plaats.
7. Analyse tot basisoorzaken met behulp van de aangegeven methode. Classificatie in
technische, organisatorische en/of menselijke basisoorzaken.
8. Hoe luiden de conclusies van de calamiteitencommissie?
9. Wat zijn de verbetermaatregelen en sluiten die aan op de basisoorzaken? Welke verbetermaatregelen zijn al getroffen en welke moeten nog geëffectueerd worden?
10. Beschrijving van de nazorg die is verleend aan de betrokkenen en aan de betrokken
zorgverleners. Geef eveneens aan wat de reactie is van de cliënt, bewoner, wettelijk
vertegenwoordiger of nabestaande op de wijze waarop de calamiteit is afgehandeld en op
de nazorg die is geboden.
11. Acties van de bestuurder:
- Op welke wijze onderschrijft de bestuurder de analyse, conclusies en
verbetermaatregelen?
- Sluiten de verbetermaatregelen in de ogen van de bestuurder aan bij de conclusies? Zo
nee, geef een toelichting.
- De Inspectie verwacht dat de verbetermaatregelen SMART zijn geformuleerd. Hoe gaat
de bestuurder de verbetermaatregelen implementeren? Is het duidelijk voor wie deze
zijn bestemd en hoe deze worden geborgd?
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ANNEX C

RICHTLIJN (ACTIEVE) OPENBAARMAKING GEZONDHEIDSZORG

Inspectie Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Richtlijn (Actieve) Openbaarmaking
Gezondheidszorg

Sint Maarten
18 juli 2016
V03072018

IVSA – Richtlijn Calamiteiten / V30072018

10

Inleiding
De Inspectielandsverordening merkt het op verzoek danwel ambtshalve verstrekken van
informatie aan als een wettelijke taak van de Inspectie. Actief verstrekken van informatie
betekent dat de Inspectie uit eigen initiatief informatie over inspectiewerkzaamheden
openbaar maakt. Daarnaast kan de Inspectie op verzoek aan derden informatie verstrekken.
Reeds in de Richtlijn “Inspectie VSA – Handhavingskader: Richtlijn voor uniforme en
transparante handhaving” van 9 oktober 2012 heeft de Inspectie, in paragraaf 3.2, melding
gemaakt van actieve openbaarmaking van inspectiebevindingen in het kader van
transparantie over de kwaliteit van zorg en als middel om effect van handhaving te
bewerkstelligen. De richtlijn uit 2012 beperkt zich– tot de inspecties gezondheidszorg en
geneesmiddelen.
Transparantie als uitgangspunt
De Inspectie VSA streeft ernaar zo transparant mogelijk, zij het met respect voor de (privacy)
rechten van derden, te werken en erkent en respecteert het beginsel van openbaarheid
zoals dat is neergelegd in de Staatsregeling van Sint Maarten en nader is uitgewerkt in onder
andere de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) en de
Inspectielandsverordening.
De Inspectielandsverordening en (zonodig bij analoge toepassing) de LOB reguleren zowel
de passieve (op verzoek) als actieve (uit eigener beweging) openbaarmaking van informatie.
Voor rapporten over individuele zorgaanbieders (zorginstelling/individuele
zorgverlener/bedrijf) geldt dat de Inspectie deze zelf actief openbaar kan maken. Actieve
openbaarmaking betekent dat de Inspectie niet wacht tot een rapport over een
zorgaanbieder wordt opgevraagd, maar dat zij deze zelf openbaar maakt.
Ook kan de Inspectie besluiten tot het opleggen van (herstel)maatregelen en/of sancties
actief openbaar maken. Voorbeelden hiervan zijn het besluit tot het instellen van verscherpt
toezicht, tot het geven van een bevel of aanwijzing en/of tot het opleggen van een boete of
last onder dwangsom.
Rapporten over incidenten of calamiteiten – of conclusies daaruit – bij zorgaanbieders
worden in beginsel niet actief openbaar gemaakt. Bij grote maatschappelijke of politieke
aandacht en in gevallen waarin er een ernstig gezondheidsrisico dreigt voor de patient
gebeurt dit soms echter wel.
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Met (actieve) openbaarmaking van toezichtinformatie (risico- en incidententoezicht) heeft
de Inspectie drie doelen:





Nalevingsniveau zorgaanbieders verhogen: openbaarmaking bevordert de aandacht
voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders aan tot
verbeteringen van de kwaliteit en de veiligheid van zorg en het voorkomen van
incidenten en calamiteiten
Patiënten, cliënten en zorgverzekeraars informeren: patienten / clienten hebben
recht op onafhankelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorg
Bijdragen aan een transparante overheid: de Inspectie wil duidelijk zijn over hoe zij
te werk gaat en laten zien op welke manier zij conclusies trekt over zorgkwaliteit.

Patiënten en cliënten kunnen de Inspectie verzoeken om inspectierapporten over
zorginstellingen te kunnen raadplegen of om informatie daaruit te ontvangen. Hoewel de
Inspectie uitgaat van het beginsel van openbaarheid zal zij bij de beoordeling van deze
verzoeken de belangen van alle betrokkenen – waaronder ook hun privacybelangen – in
ogenschouw nemen en afwegen.

Dr. Earl Best
Inspecteur-Generaal
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1.

Wettelijke kaders

A.

Staatsregeling van Sint Maarten

Artikel 107
De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid voor zover dit niet
strijdig is te achten met het belang van het Land en dat van het Koninkrijk dan wel met
andere belangen die het achterwege laten van openbaarmaking rechtvaardigen. Bij
landsverordening worden ter zake nadere regels gesteld.

B.

Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB, AB 2010 GT no. 26)

Zoals reeds aangegeven zijn vrijwel alle rapporten van de Inspectie VSA in beginsel
openbaar op grond van de LOB, welke landsverordening de overheid verplicht tot het
betrachten van transparantie en het verstrekken van informatie (art. 2).
Verzoeken tot openbaarmaking van rapporten op grond van de LOB dienen te voldoen aan
bepaalde vereisten (art. 3). Een verzoek kan worden gericht aan het bestuursorgaan
(regering of Minister die het rechtstreeks aangaat) of tot de onder verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan werkzaam departement, dienst, bureau of instelling.
Aangezien er tussen het veld en de Inspectie geen consensus bestaat over het recht van de
Inspectie om op grond van de LOB te beslissen over een verzoek om informatie te
verstrekken over inspectieaangelegenheden, benadrukt de Inspectie dat zij de bepalingen in
de LOB over inwilliging of afwijzen van deze verzoeken hetzij direct hetzij zoveel mogelijk
analoog zal toepassen.
Een verzoek wordt ingewilligd met inachtneming van de art. 11, 12 en 13.
Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek doch uiterlijk binnen 3 weken
na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Dit kan ten hoogste 3 weken verdaagd worden
onder schriftelijk gemotiveerde mededeling (art. 6).
De verzochte informatie kan op 4 verschillende wijzen verstrekt worden (art. 7):





Kopie van de letterlijk inhoud of in een ander vorm
Kennisname van de inhoud
Een schriftelijk uittreksel of een samenvatting van de inhoud
Mondeling of schriftelijk inlichtingen uit het rapport
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Het verstrekken van informatie ingevolge deze landsverordening blijft (eveneens)
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen
(art.11):







C.

de economische of financiële belangen van het Land;
de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
de inspectie, controle of toezicht door of vanwege bestuursorganen;
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van
de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke- of rechtspersonen dan wel van derden

Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid
(AB 2010 GT no. 6 art. 20)

De taken waarmee een ministerie is of wordt belast, alsmede de inrichting en organisatie
van afdelingen en uitvoerende organisaties worden, met inachtneming van de artikelen 3
tot en met 9, nader geregeld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

D.

Organisatiebesluit Ministerie VSA (AB 2013 GT no.75)

Het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid heeft o.a. de volgende
hoofdtaken (art. 2):






het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van de volksgezondheid,
gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werkgelegenheid en
arbeidsomstandigheden;
het monitoren, controleren en evalueren van het beleid inzake volksgezondheid,
gezondheidszorg en sociale ontwikkeling en arbeid;
de zorg voor de ontwikkeling van en toezicht op het ziektekosten- en sociale
verzekeringstelsel;
de zorg voor de ontwikkeling van en toezicht op het aanbod van sociale en
gezondheidszorg voorzieningen;
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De taakstelling van de Inspectiedienst Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid is als
volgt omschreven (art. 14):
De algemene doelstelling van de dienst is: het op efficiënte en effectieve wijze
uitoefenen van toezicht op de volksgezondheid, gezondheidszorg,
geneesmiddelenvoorziening, voedselveiligheid, kinderopvangcentra, andere sociale
voorzieningen en arbeidsomstandigheden, zowel op collectief als individueel niveau ten
einde een kwalitatief hoog niveau van volksgezondheid, gezondheid en veiligheid van de
burgers te bevorderen en te beschermen. Deze taak wordt in onafhankelijkheid verricht
en hierover wordt aan het ministerie en overige betrokkenen gerapporteerd en
geadviseerd.
Ter verwezenlijking van de doelstelling is de dienst o.a. verantwoordelijk voor de volgende
taken:






E.

het houden van toezicht op de naleving van wettelijke regelingen en de opsporing
van overtredingen op het gebied van de volksgezondheid (gezondheidsbescherming,
gezondheidsbevordering en ziektepreventie), een en ander voor zover de
ambtenaren van de inspectie daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijk
voorschrift;
het houden van toezicht op de naleving van wettelijke regelingen en de opsporing
van overtredingen op het gebied van de gezondheidszorg, de medische en
paramedische beroepsuitoefening en de sociale voorzieningen, een en ander voor
zover de ambtenaren van de inspectie daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijk
voorschrift;
het zorgdragen voor voorlichting en communicatie (handhavingscommunicatie) met
betrekking tot toezicht en inspectie;

Lv Inspectie voor de Volksgezondheid (AB 2013 GT no. 615)

De Inspectie heeft o.a. tot taak het uitbrengen, op verzoek of uit eigen beweging, van
adviezen, het verstrekken van inlichtingen en de behandeling van klachten (art. 2).
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht
tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze landsverordening de
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit (art. 42).
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Ten aanzien van de geheimhoudingsplicht geldt het volgende (art. 41): Degene die
opzettelijk de bij artikel 42 opgelegde plicht tot geheimhouding schendt, wordt gestraft
hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren hetzij met een geldboete van de
zesde categorie, hetzij met beide straffen. Het in dit lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
Degene aan wiens schuld schending van de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste zes maanden hetzij met een geldboete van de vijfde categorie,
hetzij met beide straffen. Het in dit lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.
Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van degene te wiens aanzien de
geheimhouding geschonden is.
F.

Landsverordening Bescherming persoonsgegevens (AB 2010 GT no. 2)

De Inspectie neemt bij de openbaarmaking van Inspectierapporten de richtlijnen m.b.t. het
recht op de bescherming de persoonlijke levenssfeer zoals opgenomen in deze
landsverordening in acht.
De Lv geeft de volgende definities (art. 1):










persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon;
bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel
van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op
verschillende personen;
verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt;
verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;
derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig
persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
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Deze landsverordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen (art.2).
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien (art.8):



de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft
verleend, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het
bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt;

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en bij de beoordeling of een verwerking
onverenigbaar is houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met (art. 9):






de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor
de gegevens zijn verkregen;
de aard van de desbetreffende gegevens;
de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en
de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de
nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking
uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden (art.9).
De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een
geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de
weg staat (art. 9).
De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging,
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens
betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde
in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag (art. 16).
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Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken, bedoeld
in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door (art. 21):
a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede
behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de
betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht
verzekeringsbedrijf, en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen
als bedoeld in die landsverordening, voor zover dat noodzakelijk is voor:
1°. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de
betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt; of
2°. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;
c. scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het
treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand
noodzakelijk is;
d. een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, en de
voogdijraad, de gezinsvoogd, of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 302, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van
de hun wettelijk opgedragen taken;
e. de Minister voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
of vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is, of
f. bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen
behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor:
1°. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of
collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk
zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene, of
2°. de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in
verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken is niet van
toepassing voor zover (art.23):
a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht in rechte;
d. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting, of
e. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende
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waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
dit bij landsverordening wordt bepaald dan wel de commissie ontheffing heeft
verleend. De commissie kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en
voorschriften opleggen.

2.

Procedure opstellen inspectierapporten

De Inspectie realiseert zich dat actieve openbaarmaking soms nadelige gevolgen kan hebben
voor een zorgaanbieder. Daarom gaat de Inspectie zorgvuldig te werk bij het opstellen en
openbaar maken van een rapport over een zorginstelling, individuele zorgverlener of bedrijf.
Hierbij wordt in overeenstemming gehandeld met de Staatsregeling, de Landsverordening
bescherming persoonsgegevens, de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid en
wordt de Landsverordening openbaarheid van bestuur analoog toegepast.
Als de Inspectie een zorginstelling, individuele zorgaanbieder of bedrijf bezoekt en een
rapport opmaakt, gaat dit in grote lijnen als volgt:
1. Na afloop van het Inspectiebezoek krijgt de geïnspecteerde (zorginstelling/
individuele zorgverlener/bedrijf) een conceptrapport. De Inspectie streeft ernaar dit
conceptrapport binnen een maand na het bezoek te versturen.
2. Het bestuur van de geïnspecteerde (zorginstelling/ individuele zorgverlener/bedrijf)
krijgt de gelegenheid om op het conceptrapport van de Inspectie te reageren en
feitelijke onjuistheden te corrigeren binnen een in redelijkheid te bepalen termijn,
van in beginsel twee (2) weken, waarbij – tenzij een zwaarwegend belang zich
daartegen verzet – desgevraagd verlenging van deze termijn kan worden gegund.
3. De Inspectie past het rapport zo nodig aan en stelt het daarna zo spoedig mogelijk
definitief vast. Als de Inspectie de opmerkingen van de geïnspecteerde
(zorginstelling/ individuele zorgverlener/bedrijf) niet of niet geheel overneemt, dan
staat in de aanbiedingsbrief die de geïnspecteerde bij het rapport krijgt waarom
hiertoe is besloten en wordt de reactie van de geïnspecteerde aan het
onderzoeksrapport toegevoegd.

3.

Procedure actieve informatieverstrekking

Indien de Inspectie ambtshalve zou besluiten om (informatie uit) een inspectierapport
openbaar te maken, dan wordt, onder analoge toepassing van de Landsverordening
openbaarheid van bestuur, de volgende procedure gehanteerd:
1. Openbaarmaking van het rapport, althans van een deel of samenvatting daarvan,
geschiedt in beginsel binnen drie weken na definitieve vaststelling van het rapport.
2. Het rapport wordt voorafgaand aan de openbaarmaking geanonimiseerd
overeenkomstig de in deze richtlijn uiteengezette anonimiseringsrichtlijnen en
neemt daarbij tevens de geldende privacywetgeving in acht.
IVSA – Richtlijn Calamiteiten / V30072018

19

3. De Inspectie informeert de geïnspecteerde (zorginstelling/ individuele

zorgverlener/bedrijf) voorafgaand aan de openbaarmaking over haar besluit hiertoe
alsmede over de redenen waarom tot publicatie wordt overgegaan. Tevens wordt de
geinspecteerde geinformeerd over de datum waarop zij voornemens is de informatie
te verstrekken. Zij biedt de betrokkene een redelijke termijn om zich voor te
bereiden op eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen. De duur van deze
termijn bedraagt in beginsel minimaal één week, maar deze termijn kan, in gevallen
waarin de Inspectie van oordeel is dat openbaarmaking op kortere termijn
aangewezen is, worden ingekort.
NB: De Inspectie kan zowel in een door haar opgesteld rapport als in het kader van
informatieverstrekking verwijzen naar de inhoud van door zorgaanbieders zelf opgestelde
documenten en citeren uit de daarin neergelegde bevindingen, conclusies en/of getroffen
maatregelen.
NB 2: Het staat de geïnspecteerde (zorginstelling/ individuele zorgverlener/bedrijf) uiteraard
vrij om het oordeel van de Inspectie in de context van hun kwaliteitsbeleid te plaatsen. De
geïnspecteerde (zorginstelling/ individuele zorgverlener/bedrijf) kan het Inspectierapport
eventueel ook zelf publiceren, bijvoorbeeld op zijn eigen website, en hierbij aangeven welke
consequenties hij aan het Inspectieoordeel verbindt.
NB 3: De Inspectie publiceert informatie in het kader van het instellen van verscherpt
toezicht en zonodig in het kader van een aanwijzing in beginsel binnen één werkdag nadat
de maatregel definitief is vastgesteld en kenbaar is gemaakt aan de betreffende
geïnspecteerde (zorginstelling/ individuele zorgverlener/bedrijf).
NB 4: Bij acuut gevaar voor de gezondheid geldt dat het publiek meteen gewaarschuwd
moet worden. In een dergelijk geval maakt de Inspectie de maatregel onmiddellijk nadat
deze definitief is vastgesteld en kenbaar is gemaakt aan de betreffende zorgaanbieder actief
openbaar.

4.

Procedure passieve informatieverstrekking

Indien de Inspectie een verzoek ontvangt om (informatie uit) een door de Inspectie conform
de hiervoor (in paragraaf 1) weergegeven procedure vastgesteld rapport te ontvangen,
wordt de in de Landsverordening openbaarheid van bestuur weergegeven procedure zoveel
mogelijk analoog toegepast en hanteert zij de volgende procedure:
1. De Inspectie informeert de betrokkene(n) over het ontvangen verzoek, haar
voorgenomen reactie op dit verzoek en – indien de Inspectie voornemens is om een
verzoek (deels) te honoreren, de voorgenomen datum waarop de informatie zal
worden verstrekt.
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2. De Inspectie anonimiseert alle aan derden te verstrekken informatie vooraf
overeenkomstig de hieronder uiteengezette anonimiseringsrichtlijnen neemt daarbij
tevens de geldende privacywetgeving in acht.
3. De Inspectie gunt de betrokkene(n) een redelijke periode om haar zienswijze op dit
voorgenomen besluit te geven, na ontvangst waarvan zij betrokkene(n) zo spoedig
mogelijk haar besluit (inclusief datum van informatieverstrekking) mededeelt. De
Inspectie biedt de betrokkene(n) een redelijke termijn om zich voor te bereiden op
eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen. De duur van deze termijn
bedraagt in beginsel minimaal één week, maar deze termijn kan, in gevallen waarin
de Inspectie van oordeel is dat informatieverstrekking op kortere termijn
aangewezen is, worden ingekort.

5.

Anonimiseringsrichtlijnen

Alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren moeten worden
geanonimiseerd.
Wijze van anonimisering:
1. Natuurlijke personen*:
 De gegevens van natuurlijke personen die betrokken zijn worden geanonimiseerd;
 De gegevens van natuurlijke personen die professioneel zijn betrokken worden niet
geanonimiseerd;
 De gegevens van natuurlijke personen in dienst van een rechtspersoon of
bestuursorgaan worden geanonimiseerd, tenzij het natuurlijke personen betreft die
in dienst zijn van een rechtspersoon of bestuursorgaan én handelen in de
uitoefening van een specifieke functie. In dat geval worden hun gegevens niet
geanonimiseerd.
*

Onder natuurlijke personen worden tevens verstaan overleden personen.
De gegevens van overleden personen worden geanonimiseerd.

2. De gegevens van rechtspersonen en bestuursorganen worden niet geanonimiseerd;
3. De gegevens van samenwerkingsverbanden worden geanonimiseerd;
4. De gegevens van openbare lichamen en publiekrechtelijke instanties worden niet
geanonimiseerd.
De te anonimiseren gegevens worden hetzij vervangen door neutrale termen, die aangeven
welke rol een partij had, hetzij onleesbaar gemaakt.
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In geval van het gebruik van neutrale termen wordt de volgende methodiek toegepast:
A. De gegevens van natuurlijke personen die betrokken zijn worden geanonimiseerd
 De persoonsnaam van personen die genoemd worden, worden vervangen door
[dochter van de man], [patiënt] etc.;
 Alle gegevens die kunnen leiden tot identificatie van deze personen, worden
vervangen door beschrijvingen als [kentekennummer], [telefoonnummer], [adres
patiënt], [beroep], [kennis], etc.;
B. Gegevens van natuurlijke personen die professioneel erbij zijn betrokken:
De gegevens van personen wiens werk het is om cliënten bij te staan, te adviseren,
etc. blijven ongeanonimiseerd in de tekst staan. Dat betekent dat namen blijven
staan van:
 (medisch) specialisten, deskundigen, adviseurs.
 advocaten, professioneel gemachtigden, rechters;
C. De gegevens omtrent een natuurlijke persoon in dienst van een rechtspersoon of
bestuursorgaan worden geanonimiseerd. Zo worden bijvoorbeeld de namen van
medewerkers van de rechtspersoon vervangen door hun rol in het proces.
D. De gegevens omtrent een natuurlijke persoon in dienst van een rechtspersoon of
bestuursorgaan én handelend in de uitoefening van een specifieke functie, worden
niet geanonimiseerd. Zo blijven bijvoorbeeld de namen van directie,
bestuursvertegenwoordigers en van een betrokken medisch beroepsbeoefenaar
staan.
E. Gegevens van rechtspersonen en bestuursorganen worden niet geanonimiseerd,
tenzij deze herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon of indien sprake is van een
punitieve sanctie, zoals het opleggen van een bestuurlijke boete.
F. Openbare lichamen en andere publiekrechtelijke instanties zoals zelfstandige
bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak hebben geen
privésfeer. Zij worden niet geanonimiseerd, ook niet als ze zelf belanghebbende
zijn.

________________________
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