Gezond vertrouwen

Het verhaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Die goede gezondheidszorg moet
behouden blijven, ook voor volgende generaties. Als toekomstgerichte toezichthouder draagt de
Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, daaraan bij. Om Nederland gezond en wel te houden, bewaken en bevorderen wij de
veiligheid en kwaliteit van zorg.
Onafhankelijk, onpartijdig en transparant
Wij doen dat onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn
bij de zorg. We zien erop toe dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen binnen de
wet- en regelgeving, dat ze hun eigen normen respecteren en zich blijven inspannen voor verdere
verbetering van de zorg. We hebben daarbij ook aandacht voor netwerken in de zorg. In samenwerking met het Openbaar Ministerie sporen we strafbare feiten op. De samenleving kan vertrouwen op ons objectieve oordeel dat we opstellen in het belang van de burger. Wij gaan er in ons
toezicht vanuit dat elke vorm van zorg moet bijdragen aan gezondheid: aan herstel verlichting of
juist aan versterking van de veerkracht van de patiënt of cliënt. Onze aandacht strekt zich uit van
tandarts tot ziekenhuis. Van fabrikant tot verpleeghuis. Van geboorte tot sterfte. Van molecuul tot
mens. Wij zijn betrokken, leergierige en ambitieuze professionals die inspelen op wat in de samenleving gebeurt. Wij zijn resultaatgericht en transparant –waar dat kan– over de uitkomsten van ons
toezicht.
Continu aanpassen vanuit burgerperspectief
De zorg is een belangrijke sector, waar letterlijk iedereen mee te maken heeft. De verwachtingen,
de mogelijkheden en de organisatie van de gezondheidszorg veranderen voortdurend. Bij zoveel
beweging ontstaan nieuwe risico's voor kwaliteit en veiligheid, maar ook kansen om die te vermijden en om de zorg verder te verbeteren. Daarom passen we ons toezicht en onze opsporing
continu aan deze ontwikkelingen aan. We zetten onze toezichtcapaciteit proactief en gericht in op
de grootste risico's in de zorg; dat noemen we risicotoezicht. Als uitgangspunt kiezen we daarbij
het perspectief van de burger, die patiënt en cliënt kan zijn.
Uitgaan van vertrouwen
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor goede zorg, dus ook voor verdere ontwikkeling daarvan, vanuit de verwachtingen en behoeften van patiënten en cliënten. Wij gaan in ons toezicht
uit van vertrouwen in de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te
verlenen. Fouten en ongelukken zijn helaas onvermijdelijk, ook in de zorg. Van belang is dat
daarvan wordt geleerd, zodat de veiligheid wordt gewaarborgd en de kwaliteit verbetert. Met als
doel betere beheersing van risico's en beperking van gezondheidsschade.
Bovenal: dialoog en verbinding
Om fouten en ongelukken vóór te zijn, sporen we systematisch trends op en anticiperen hierop.
We reageren snel in noodsituaties, verbeteren continu onze effectiviteit door onderzoek en
evaluatie en hechten grote waarde aan samenwerking met andere toezichthouders in binnen- en
buitenland. Door in te zetten op dialoog met alle partijen in de zorg vergroten we het vertrouwen
in ons toezicht. In ons toezicht zoeken we steeds naar het meest effectieve instrument op basis
van de specifieke kenmerken van het gezondheidsrisico en de betrokken partijen. Door zo
situationeel te stimuleren en sanctioneren, bevorderen we het professioneel handelen. Ons inzicht
in de veiligheid en kwaliteit van de zorg delen we met anderen. Ook hiermee stimuleren we
zorgverleners en -besturen om hun zorg veiliger en beter te maken. Dan hoeven wij minder
gebruik te maken van strengere maatregelen. Maar als een zorgaanbieder roekeloos gedrag
vertoont, niet leert van fouten of de wet overtreedt, aarzelen we niet een strengere maatregel te
nemen. Dat doen we proportioneel, transparant en afgestemd op de ontwikkelfase van de
zorgaanbieder, in het belang van goede zorg.

