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Instanties scherper
op ‘cowboys’ en slecht
bestuur inde zorg
Robde Lange
Amsterdam

DeInspectieGezondheidszorgen Jeugd
(IGJ) endeNederlandseZorgautoriteit (NZa)
scherpenhet toezichtopdegezondheidszorg
aan.Vrijdagmakenbeide toezichthouders
bekendnogmeer tegaansamenwerkenom
dokters, ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszor-
ginstellingen tewijzenopgoedbestuur en
eenmeerprofessionelewerkwijze vande ra-
denvan toezicht.

Het gezamenlijk optrekken van de IGJ en de
NZa ‘vergroot de effectiviteit van het toezicht
engeeftduidelijkheidaandezorgaanbieders’,
schrijvendetwee instanties ineendocument
metrichtlijnen,metdenaam‘KaderGoedBe-
stuur’.Hierinstaatgedetailleerdgeformuleerd
wat beide inspecties van de zorginstellingen
verwachtenophetgebiedvangedrag,cultuur,
kwaliteit en veiligheid.

Derolverdelingtussenbeidecontroleurs is
datdeIGJ toezietopdekwaliteitenveiligheid
vandezorg, terwijldeNZadebetaalbaarheid,
toegankelijkheidentransparantievandezorg
inde gatenhoudt.

HetnieuweKader isvolgensMarinaEcken-
hausen, waarnemend inspecteur-generaal
bij IGJ, voor sommige bestuurders nodig: ‘Ik
noemgeennamen,maarwekennenallemaal
devoorbeeldenvancowboys indezorg, faillis-
sementen enandere tekortkomingen.’

In haar ogen gaat het niet ommeer,maar
ombeter toezicht.DebedoelingvanhetKader
isom‘directiesenradenvantoezicht tehelpen
deinternecontroles teverbeteren.Waargoed
bestuur is,hebbenhetpersoneelendepatiën-
tenhetookgoed.Alshet internopordeis,hoe-
venwij niet naar binnen te stappen.’
Jaarlijks gaat er in de zorg een slordige

€100mrd om.Deze omvangrijke potmet ho-
ning trekt niet uitsluitend bijenmet goede

Patiënten verlaten het Slotervaartziekenhuis, na het faillissement in 2018. FOTO: HH

bedoelingen aan. Door onrechtmatigheden
of regelrechte fraude lekt naar schatting zo’n
€2mrd tot €3mrdweg. Daarnaast zijn er be-
stuurlijkedwalingenwaardoor instellingenin
de problemen komen en patiënten de dupe
worden.

Vers inhetgeheugenstaandefaillissemen-
tenvandeziekenhuizenMCIJsselmeerenMC
Slotervaart in 2018. De ondergang van beide
instellingen legde genadeloos bloot dat be-
stuurdersstekenlietenvallenentoezichthou-
ders te laat ingrepen.Dekritiektrofoverigens
ookdeNZaen IGJ.

Karina Raaijmakers, directeur toezicht en
handhaving bij de NZa, ziet bij een deel van
de instellingeneengebrekaanprofessionali-
seringvanhetbestuurenhet internetoezicht:
‘Wij zien de continuïteit van de zorg soms in
deknelkomendoorongelukkigebeslissingen.
Hopelijkkomthiermeewatvakerhetgoedege-
sprek op gang tussen besturen en raden van
toezichtomtekijkenwelkerisico’serzijnbij-
voorbeeldbij langetermijnbesluitenof inves-
teringen.Dat lijktme zeerwelkom.’

Denoodzaakis inhaarogendoordecorona-
crisisnoggroterdanvoorheen. ‘Zekernukomt
ernogalwatafopziekenhuizenenandere in-
stellingenophet gebied vandigitalisering en
het opschalen vande reguliere zorg.’

Het isnietvoorheteerstdatNZaenIGJaan-
dachtvragenvoorontsporingenindezorg. Vo-
rig jaar trokkenzeerookaloveraandebel.Zij
zagenhet aantalmeldingen en signalen over
misstanden toenemen.

Soms betreft het voorbeelden van het niet
correctdeclarerenvanzorgenhetniethebben
van een transparante bedrijfsvoering.Maar
soms gaat het ook ombelangenverstrenge-
ling of een gebrek aan integere bedrijfsvoe-
ring. Daardoor staan ‘de publieke waarden
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toe-
gankelijkheid van de zorg onder druk’, aldus
beide inspecties.
Het is de vraag of zorginstellingen zitten

tewachtenopmeer controledoordeNGJen
deNZa. Zeker na de coronacrisis hebben ze
hunhanden vol aan het op gang krijgen van
de reguliere zorg.
Eckenhausen: ‘Toezichtschuurtsomsen

10% van de bestuurders zal zichmisschien
ergensaanstoren,maarhetmerendeel van
hen zal blij zijnmet een richtinggevendKa-
der.

€3mrd
Door onrechtmatigheden of
regelrechte fraude in de zorg, lekt
naar schatting zo’n €2mrd tot
€3mrdweg.
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