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Zorgbestuurders
gruwelenvan
verscherpt toezicht
Zorgbestuurders vindenhet on-
gepast om in coronatijd aange-
kondigd scherper toezicht door
te zetten. Twee toezichthouders
kondigdenbegin juli aanbeter te
gaan samenwerkenomdokters,
ziekenhuizen, verpleeg- en thuis-
zorginstellingen tewijzenop
goedbestuur.Ookdewerkwijze
vande raden van toezichtmoet
volgensde InspectieGezond-
heidszorg en Jeugd (IGJ) ende
NederlandseZorgautoriteit (NZa)
professioneler.
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Zorgbestuurders gruwenvan
aangekondigdverscherpt toezicht
Robde Lange
Amsterdam

Zorgbestuurders vindenhetongepast
incoronatijdaangekondigdscherper
toezichtdoor te zetten.

‘De crisismoet aanleiding zijn het ver-
trouwen in de zorgbestuurders te ver-
groten’, zegt voorzitter Rutger Jan van
der Gaag van de beroepsvereniging
NVZD. ‘In plaats daarvan gooienwe er
totonzegroteergernisnogeensnieuwe
controle tegenaan omze op het rechte
pad tehouden.’

Tweetoezichthouderskondigdenbe-
gin juliaanbeter tegaansamenwerken
om dokters, ziekenhuizen, verpleeg-
en thuiszorginstellingen te wijzen op
goedbestuur.Ookdewerkwijze vande
raden van toezichtmoet volgensde In-
spectieGezondheidszorgenJeugd(IGJ)
endeNederlandseZorgautoriteit (NZa)
professioneler.
VanderGaag, tevensemeritushoog-

leraar jeugdpsychiatrie, vindt het niet
opportuun dat zorgbestuurders hier
nu almee aan de slagmoeten. Zieken-
huizenhebben volgenshem laten zien
goed te kunnen reageren op een crisis
door de zorg voor covid-19-patiënten
snel uit te breiden. Ze deden dat door
naar bevind van zaken te handelen en
bestaande protocollen te versimpelen
of teversoepelen. ‘Hetgedwongenwer-
ken vanuit vertrouwen in plaats vanuit
nauwgezetteregelsenbesluitvormings-
processen verlicht de crisis en brengt
innovatie.’
Naast het scherpere toezicht zijn er

volgens VanderGaag nog tien vormen
vanwetsaanpassingen en regelgeving
in demaak. DeWet toelating zorgaan-
bieders (Wtz) is er een van, net als uit-

breiding van deWet normering topin-
komens (Wnt), maatregelen rond het
persoonsgebonden budget (pgb), de
JeugdwetenhettoezichtopdeWetmaat-
schappelijkeondersteuning (Wmo).
De zorgbestuurders vragen zich af

waaromniet eerst de ingezette zelfre-
gulering tot wasdomkan komen voor-

Volgens bestuurders
schiet stapeling van
toezicht haar doel
voorbij en werkt
ze demotiverend

datwordt ingezetopmeeroverheidsre-
gulering. ‘Hetgebeurtconstant:deene
maatregel is nogniet geëvalueerd of er
komtweereennieuweregeloverheen.’
Marina Eckenhausen, waarnemend

inspecteur-generaal bij IGJ, zei vorige
maandinhetFDdatdenieuweaanpak
van de toezichthouders voor sommige
bestuurdersnodig is: ‘Iknoemgeenna-
men,maarwekennenallemaaldevoor-
beeldenvancowboys inde zorg, faillis-
sementenenanderetekortkomingen.’
Van der Gaag is het hier niet mee

eens. ‘95%vandeinstellingengedraagt
zichverantwoordenvoldoetaandedoor
onsopgesteldecode.Watheeftextrare-
geldrukdaarnouvoorzin?Deregeldrift
zetzealleenmaarineenkwaaddaglicht.
In de overige 5% kan beschamend op-
treden plaatsvinden. Maar veel van
dezewankele instellingen zijn al bij de
inspecties in het vizier. Ik zou zeggen:
richt daar je energie op, eventueel via
verscherpttoezicht.Daarhoevenzeecht

geenoverurenvoortedraaien.Enalshet
foutgaat,hebbenwehetScheidsgerecht
Gezondheidszorg (een gespecialiseer-
derechtbankvoordezorg, red.)omhet
gedrag te corrigeren.’

Volgensdebestuurdersschietdesta-
pelingvantoezichthaardoelvoorbijen
werkt ze demotiverend. ‘Als de politie
iedere automobilist die harder dan 50
rijdt indebebouwdekomzouaanhou-
denenbeboeten,komthetheleverkeer
tot stilstand.Zoook indezorg.Het valt
tebetwijfelenof zorgaanbieders straks
doordebomenhetbosnogzienenüber-
haupt aanbesturen toekomen.’
Toch blonken niet alle bestuurders

uit in verantwoordgedrag. In verpleeg-
huizenmoest personeel in veel geval-
lenzonderbeschermendekledingwer-
ken enmochten ouderen geen bezoek
ontvangen. ‘Dat isonmiskenbaarwaar’,
erkent Van der Gaag. ‘Ik wil er wel op
wijzen dat het op slot doen van de ver-
pleeghuizen op last van het RIVM ge-

beurde. Zo bezien werden ze eerder
slachtoffer dan dader. En we hebben
toch ook eenmooie wisselwerking ge-
zien tussen ziekenhuizen en verpleeg-
instellingen waarbij veel is geëxperi-
menteerdéngeleerd,bijvoorbeeldover
het tijdelijk van elkaar overnemen van
patiënten.’
Meer inhet algemeen ishetde vraag

ofdeveleincidentenuithetverledenvan
zorginstellingen die uit slordigheid of
eigen gewin sjoemeldenmet de regels
niet omscherp toezicht vragen.
Van der Gaag: ‘Bewust is ervoor ge-

kozen dat de sector zelf orde op zaken
stelt. Geef dat dande tijd.Het past ook
in de Nederlandse traditie en maakt
onze samenleving sterk. Denk daarbij
ook aan de koffieshops of de euthana-
siepraktijk. Ik begrijp niet waaromhet
nietvoordezorggeldt.Neemdezorgbe-
stuurdersnoueensserieus.Hebvertrou-
weninhungedragenlatenweproberen
depositievecoronavibevast tehouden.’

Woonkamer in de corona-unit in woonzorgcentrumZuiderhout in Haarlem, op 20 april 2020 FOTO: ILVYNJIOKIKTJIEN
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