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Ook inspectie kan evidence based 
werken 
 
 


   
Het toezicht op de gezondheidszorg zou, net als de zorgpraktijk, wetenschappelijk 
onderbouwd moeten worden. Effectonderzoek helpt de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg goede keuzes te maken en zichzelf te blijven verbeteren. Onderzoek 
naar effecten van toezicht staat nog in de kinderschoenen, maar de opzet van een 
onderzoeksprogramma onder regie van de inspectie kan in deze leemte voorzien. Dit 
schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de 
Gezondheidsraad in kaart gebracht in hoeverre het mogelijk is te meten of de 
toezichtactiviteiten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) effect hebben op 
het zorgproces en op de volksgezondheid. Beter inzicht in de effecten van het toezicht 
kan de IGZ helpen keuzes te maken: wanneer kan de inspectie het beste welke 
toezichtactiviteiten inzetten? Keuzes zijn nodig, omdat de IGZ toezicht houdt op de 
uitvoering van vijfentwintig wetten door achthonderdduizend zorgverleners en 
drieduizend instellingen. Ook kan de IGZ op deze manier verantwoording afleggen aan 
de samenleving over het succes van de aanpak en de effecten ervan op de zorg.  
 
Systematisch onderzoek naar effecten van toezicht vergt een specifieke kennis-
infrastructuur. Open competitie tussen onderzoekers en de inrichting van een 
academische werkplaats, waarin de IGZ samenwerkt met onderzoekers, zorgaanbieders 
en patiënten, zijn volgens de Gezondheidsraad goede manieren voor de IGZ om een 
onderzoeksprogramma uit te voeren. Voor een dergelijk programma is ongeveer  
3 miljoen euro nodig.  
 
 
  







  
Gezondhe idsraad  
H e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  


 
 
 
Pagina : 2 
 


  


  
B e z o e k a d r e s  P o s t a d r e s  
P a r n a s s u s p l e i n  5  P o s t b u s  1 6 0 5 2  
2 5 1 1  V X   D e n  H a a g  2 5 0 0  B B   D e n  H a a g  
T e l e f o o n  ( 0 7 0 )  3 4 0  7 5  2 0   
E - m a i l :  i n f o @ g r . n l  w w w . g r . n l  
 


Het advies is voorbreid door een commissie bestaande uit: 
• prof. dr. J.P. Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, ErasmusMC, Rotterdam, 
voorzitter • prof. dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch 
Centrum, Leiden • prof. dr. R. Bal, hoogleraar beleid en bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus 
universiteit, Rotterdam • prof. dr. L.M. Bouter, rector magnificus, Vrij Universiteit, Amsterdam • prof. dr. 
R. Grol, hoogleraar kwaliteitsbevordering en bewaking in de huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch 
Centrum St. Radboud, Nijmegen • prof. dr. J. Kievit, hoogleraar medische besliskunde, Leids Universitair 
Medisch Centrum, Leiden • prof. dr. F.L. Leeuw, hoogleraar recht, openbaar bestuur en sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, Universiteit Maastricht; directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Den Haag • prof. dr. P. B. M. Robben, bijzonder hoogleraar effectiviteit van 
toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam; senior stafadviseur 
Kenniscentrum IGZ, Den Haag, adviseur • dr. C. Smit, vertegenwoordiger patiënten en consumenten, 
Hoofddorp • dr. M.J.A. Tasche, lid Raad van Bestuur, HaGaZiekenhuis, Den Haag • dr. J.N.D. de Neeling, 
Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris • dr. S.M.F. Pluijm, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris 
 
De publicatie Op weg naar evidence based toezicht. Het onderzoek naar effecten van 
toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (nr 2011/03) is te downloaden  
van www.gr.nl en in papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de 
Gezondheidsraad, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. 
J.N.D. de Neeling, tel. (070)340 57 10, e-mail nico.de.neeling@gr.nl. 
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Onderwerp : Aanbieding advies Op weg naar evidence based toezicht. Het onderzoek 
naar effecten van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg


Uw kenmerk : MEVA/AEB-2881461
Ons kenmerk : I-438-08/SP/pm/845-G
Bijlagen : 1
Datum : 10 maart 2011


Geachte minister, 


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
gezondheidszorg zodat burgers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de zorg. Onderzoek 
naar de effectiviteit van het toezicht kan de IGZ helpen zichzelf te blijven verbeteren en de 
juiste keuzes te maken: wanneer kan de inspectie het beste welke toezichtactiviteiten inzet-
ten? Keuzes zijn nodig, omdat de IGZ toezicht houdt op de uitvoering van vijfentwintig 
wetten door achthonderdduizend zorgverleners en drieduizend instellingen. Ook kan de 
IGZ op deze manier verantwoording afleggen aan de samenleving over het succes van de 
aanpak en de effecten ervan op de zorg.  Op verzoek van uw ambtsvoorganger heeft de 
Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek van de Gezondheidsraad in kaart gebracht in 
hoeverre het mogelijk is te meten of de toezichtactiviteiten van de IGZ effect hebben op de 
kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid. Hierbij bied ik u het gevraagde advies 
aan. Het is besproken in de Beraadsgroepen Geneeskunde en Maatschappelijke gezond-
heidszorg. 


Voor onderzoek naar de effecten van toezicht is volgens de commissie een specifieke ken-
nisinfrastructuur nodig, waarin de toezichtpraktijk empirisch geëvalueerd wordt. Dit vraagt 
interactie tussen medewerkers van de verschillende geledingen van de IGZ, externe weten-
schappelijke onderzoekers, zorgaanbieders en patiënten. Daarbij is het noodzakelijk dat 
onderzoekers vanuit een gezonde distantie meedenken met de IGZ, maar zo nodig ook dis-
cussie oproepen. 


Om deze principes te verenigen beveelt de commissie aan om een academische werk-
plaats ‘Effecten van de IGZ’ in te richten en om een onderzoeksprogramma tot stand te 
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brengen waarin onderzoeksgroepen in open competitie subsidie kunnen verwerven voor  
evaluatieprojecten. Deze groepen participeren vervolgens in de academische werkplaats. 
De uitvoering van het programma zou in handen van ZonMw gelegd kunnen worden.


Het is de verantwoordelijkheid van de IGZ zelf om binnen het onderzoeksprogramma te 
kiezen welke evaluaties prioriteit verdienen. De inspectie moet dan ook optreden als 
opdrachtgever van ZonMw. De commissie meent dat ongeveer drie miljoen euro nodig is 
gedurende vier jaar om het onderzoek naar effecten van toezicht door de IGZ tot ontwikke-
ling te brengen. Het is van belang dat deze middelen in de begroting van de IGZ beschik-
baar worden gesteld. De IGZ kan op deze manier in het onderzoek naar de effecten van 
toezicht in vergelijking met andere Rijksinspecties een voortrekkersrol vervullen.


Met vriendelijke groet,


prof. dr. L.J. Gunning-Schepers,
voorzitter
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aan:


de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Nr. 2011/03, Den Haag, 10 maart 2011







De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de rege-
ring en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien 
van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids-
(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet). 


De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden 
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
& Milieubeheer; Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Landbouw, Natuur & Voed-
selkwaliteit en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De raad kan ook op eigen ini-
tiatief adviezen uitbrengen, en ontwikkelingen of trends signaleren die van 
belang zijn voor het overheidsbeleid.


De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel 
opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel 
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.


U kunt het advies downloaden van www.gr.nl.


Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Op weg naar evidence based toezicht. Het onderzoek naar 
effecten van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Den Haag: 
Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/03.


auteursrecht voorbehouden


ISBN: 978-90-5549-838-3


De Gezondheidsraad is lid van het European Science Advisory Network 
for Health (EuSANH), een Europees netwerk van wetenschappelijke 
adviesorganen. 


INAHTA


De Gezondheidsraad is lid van het International Network of Agencies for Health 
Technology Assessment (INAHTA), een internationaal samenwerkingsverband 
van organisaties die zich bezig houden met health technology assessment.
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Samenvatting


Adviesaanvraag


De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht 
op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatise-
ring en de toenemende transparantie in de zorg spelen daarbij een rol, maar ook 
de behoefte om risico’s te beheersen en incidenten uit te bannen. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de uitvoering van vijfentwin-
tig wetten door achthonderdduizend zorgverleners en drieduizend instellingen. 
Zij moet zorgen voor een zodanig toezicht dat burgers kunnen vertrouwen op de 
kwaliteit van de gezondheidszorg, terwijl tegelijk de instellingen niet onnodig 
met controles worden belast.


Met het belang van het toezicht, is ook het belang van het onderzoek naar de 
effecten ervan gegroeid. Inzicht in de effecten kan de IGZ helpen keuzes te 
maken en haar werkwijze voortdurend te verbeteren. Tevens kan onderzoek de 
samenleving inzicht geven in hoe succesvol inspectieactiviteiten geweest 
zijn. Over de effectiviteit van het toezicht door de IGZ is echter weinig bekend. 
Daarom verzocht de minister van VWS de Raadscommissie voor Gezondheids-
onderzoek (RGO) te adviseren over onderzoek naar de effecten van toezicht door 
de IGZ. De minister vroeg om een inventarisatie van de Nederlandse en interna-
tionale wetenschappelijke literatuur en wilde verder graag weten in hoeverre de 
effecten van toezicht te onderzoeken zijn en wat er nodig is om een onder-
zoeksprogramma in te richten. 
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Werkwijze


Om te onderzoeken welke internationale en nationale studies naar de effecten 
van toezicht zijn uitgevoerd, deed de commissie literatuuronderzoek en raad-
pleegde ze experts uit het onderzoeksveld. Ze bestudeerde vijf casussen die 
samen een goede afspiegeling vormen van de verschillende dimensies van het 
IGZ-toezicht, om zich een oordeel te vormen over de onderzoekbaarheid van de 
effecten van het toezicht. Voorts organiseerde de commissie een invitational 
conference, waarin ze met deskundigen uit de kringen van zorgverleners, 
bestuurders en onderzoekers van gedachten wisselde over de relevantie van 
mogelijke onderzoeksthema’s. Tot slot sprak ze met medewerkers van de IGZ 
(inspecteurs, hoofdinspecteurs, onderzoekers, staf en bestuur) over relevante 
onderzoeksvragen en een geschikte infrastructuur. 


Onderzoekbaarheid


Het toezicht van de IGZ kan bestaan uit enkelvoudige activiteiten (bijvoorbeeld 
het verspreiden van een circulaire), maar omvat meestal een arsenaal aan maatre-
gelen om verbetering in de zorg te bereiken. De toezichtactiviteiten kunnen 
effecten hebben op de kwaliteit van het zorgproces en op de volksgezondheid. 


Experimenteel onderzoek is de krachtigste manier om de effecten van toe-
zicht aan te tonen, maar is in veel gevallen niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege 
de kosten of andere praktische of ethische bezwaren. Ook een combinatie van 
andere kwantitatieve methoden met kwalitatief onderzoek kan echter bruikbaar 
zijn. 


Vooral onderzoek dat ex ante (voorafgaand aan de toezichtactiviteit) is opge-
zet biedt goede mogelijkheden om inzicht te krijgen in de effecten van toezicht 
op het zorgproces en de volksgezondheid. Ex ante zijn met name de effecten van 
enkelvoudige activiteiten goed te evalueren, maar ook complexe toezichtactivi-
teiten kunnen onder voorwaarden op hun effecten worden beoordeeld. 


De bruikbaarheid van ex post onderzoek (als de toezichtactiviteit al heeft 
plaatsgehad) is beperkt. Een (quasi-)experimentele opzet is meestal niet meer 
mogelijk, en betrouwbare informatie over doelen en beoogde effecten van 
toezichtactiviteiten en over relevante effectmaten en mogelijke verstorende fac-
toren ontbreekt vaak. Toch kunnen de gewenste effecten van enkelvoudige 
toezichtactiviteiten op de kwaliteit van het zorgproces ex post soms wel gemeten 
worden, bijvoorbeeld met een tijdreeksanalyse. Ex post zijn de effecten van com-
plexe activiteiten op de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid niet 
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goed te meten. Dergelijk onderzoek kan wel inzicht geven in het werkingsme-
chanisme van toezicht en een bijdrage leveren aan theorie-en hypothesevorming.


Zowel bij een ex ante als bij een ex post effectmeting is het belangrijk dat het 
achterliggende probleem, de beoogde doelen en de effecten van een toezicht-
activiteit helder geformuleerd worden, bijvoorbeeld op basis van een beleids-
theoretische analyse. 


Relevantie van onderzoeksvragen 


Om een verantwoorde keuze te maken uit de talloze mogelijke onderzoeksvragen 
is niet alleen de onderzoekbaarheid, maar ook de relevantie van de mogelijke 
onderzoeksvragen van belang. De commissie onderscheidt een zestal criteria die 
bij de complexe beoordeling van de relevantie dienstig kunnen zijn:
• de omvang van het volksgezondheidsprobleem
• de mate waarin het vertrouwen in de gezondheidszorg in het geding is 
• de omvang van de toezichtactiviteit in kwestie
• de belasting van de ondertoezichtstaanden
• de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek
• de praktische toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek. 


Bij de weging van deze criteria kunnen de perspectieven van de geïnspecteerde 
zorgverleners, de burgers, het beleid en de politiek toegevoegde waarde hebben. 
Onderzoeksthema’s die in de invitational conference met nadruk zijn genoemd 
zijn: de effecten van het incidententoezicht, de effecten van verschillende wijzen 
van risicodetectie en de ongewenste effecten van het toezicht, met name in de 
vorm van de administratieve belasting voor de geïnspecteerde zorgverleners. 


Infrastructuur voor evidence based toezicht


Uit een inventarisatie van de Nederlandse en internationale literatuur blijkt dat 
het onderzoek naar de effecten van toezicht nog in de kinderschoenen staat. Voor 
zover bekend is er geen enkel onderzoek gepubliceerd dat de effecten van 
inspectietoezicht op de gezondheidszorg kwantitatief heeft onderzocht. In 
Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn wel enkele kwali-
tatieve studies uitgevoerd. In Nederland zijn recent drie promotieonderzoeken 
naar de effecten van toezicht gestart.


Systematisch onderzoek naar de effecten van toezicht vergt een specifieke 
kennisinfrastructuur. Enerzijds is er behoefte aan langdurige interactie tussen de 
IGZ, onderzoekers en zorgaanbieders. Getuige de ervaring die inmiddels in de 
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academische werkplaatsen publieke gezondheid is opgedaan, is de inrichting van 
een academische werkplaats een goede manier om aan deze interactie gestalte te 
geven. Anderzijds is er behoefte aan onderzoekers die vanuit een gezonde distan-
tie meedenken met de IGZ, maar zo nodig ook discussie oproepen, spanning 
creeren, tegendraadse, creatieve en innovatieve onderzoeksvragen stellen. Een 
geschikt instrument om dit te stimuleren is de open competitie tussen onderzoe-
kers. 


Aanbevelingen


Het onderzoek naar effecten van het toezicht door de IGZ is eerst en vooral een 
zaak van de IGZ. Getuige haar ‘Evaluatieprogramma toezicht op de volksge-
zondheid, de gezondheidszorg en medische producten’ is de IGZ zelf zich daar-
van terdege bewust. In dit licht formuleert de RGO, op basis van het 
voorafgaande, de volgende aanbevelingen:


1 Streef binnen de IGZ naar een cultuur van toetsbaarheid


Een dergelijke cultuur is de voedingsbodem waarop het onderzoek naar de effec-
ten van het toezicht door de IGZ en de doorwerking daarvan in de IGZ-praktijk, 
in productieve interactie, tot wasdom kunnen komen. 


2 Breng een meerjarig onderzoeksprogramma tot stand met voldoende 
focus en massa


Het onderzoeksprogramma zal recht moeten doen aan zowel de onderzoekbaar-
heid als de relevantie van de mogelijke vragen naar de effecten van het toezicht. 
De IGZ doet er goed aan andere toezichthouders, onderzoekers, patiëntenorgani-
saties en de zorgverleners waarop IGZ toezicht houdt, bij de inrichting van het 
programma te betrekken. 


3 Ken in het onderzoeksprogramma subsidies toe op basis van open 
competitie tussen onderzoekers 


De uitvoering van het onderzoeksprogramma onder regie van de IGZ kan in han-
den van ZonMw worden gelegd. De onderzoeksgroepen die in de open competi-
tie subsidie weten te verwerven, participeren in de academische werkplaats.
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4 Richt een academische werkplaats in 


Een academische werkplaats ‘Effecten van de IGZ’, waarin de IGZ samenwerkt 
met externe onderzoekers, is een goede manier om de interactie tussen weten-
schap, praktijk en onderwijs vorm te geven. De gehele IGZ, inclusief de IGZ-top 
en de IGZ-academie, zal hierbij betrokken moeten worden.


5 Investeer minimaal drie miljoen euro voor vier jaar om het onderzoek 
naar effecten van toezicht door de IGZ tot ontwikkeling te brengen


De RGO meent dat 0,5 miljoen euro nodig is voor de inrichting van de academi-
sche werkplaats. Minimaal 2,5 miljoen euro is noodzakelijk om een onder-
zoeksprogramma op gang te brengen met voldoende massa om na vier jaar 
uitzicht te kunnen bieden op een vruchtbaar vervolg. 
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Summary
Health Council of The Netherlands. Towards evidence based supervision. 
Research into the effects of supervision by the Dutch Health Care Inspec-
torate. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2011; publication 
no. 2011/03


Request for advice


In recent decades there has been an increase in the extent of health care super-
vision and society’s interest in this subject. The introduction of market forces, 
privatisation and increasing transparency in health care play a role in this, as does 
the need to control risks and prevent any incidents. The Dutch Health Care 
Inspectorate (IGZ) supervises the implementation of twenty-five laws by eight 
hundred thousand care providers and three thousand institutions. They have to 
provide supervision which enables citizens to have confidence in the quality of 
health care, without doing so in such a way that places an unnecessary inspection 
burden on institutions. 


Along with increased interest in supervision, interest has also grown in 
research into its effects. Information on the effects of supervision may help the 
Dutch Health Care Inspectorate to make choices and further improve its working 
methods. Research may also provide society with information on how successful 
supervisory activities have been. In spite of this, little is known about the effec-
tiveness of the supervisory activities of the Dutch Health Care Inspectorate. The 
Minister of Health, Welfare and Sport therefore requested the Advisory Commit-
tee on Health Research (RGO) to produce an advisory report on research into the 
effects of the supervisory activities of the Dutch Health Care Inspectorate. The 
Minister requested a review of the national and international scientific literature, 
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asked for a reflection on the extent to which it is possible to conduct research into 
the effects of supervision and inquired as to what would be required to set up and 
develop a research programme. 


Method


To investigate which scientific studies have been conducted into the effects of 
supervision, the Committee reviewed national and international scientific litera-
ture and consulted experts in this research field. To assess the extent to which the 
effects of supervisory activities are actually able to be researched, five case 
studies were performed that collectively provided a good, representative impres-
sion of the various dimensions of the Dutch Health Care Inspectorate’s super-
visory activities. The Committee also organised an invitational conference, at 
which it exchanged ideas on the relevance of possible research topics with 
experts from groups encompassing care providers, health care managers, repre-
sentatives of patient organisations and researchers. Finally, the Committee spoke 
with Dutch Health Care Inspectorate employees (i.e. inspectors, chief inspectors, 
researchers, staff and management) about relevant questions for research and a 
suitable infrastructure. 


Researchability


The Dutch Health Care Inspectorate’s supervisory activities may involve simple 
matters, such as distributing a circular, but they usually encompass an arsenal of 
measures for achieving improvements in health care. Supervisory activities may 
have effects on the quality of care and on public health. 


Experimental research is the most powerful way of demonstrating the effects 
of supervision, but it is not possible in many cases. This inability to perform 
experimental research is sometimes a result of costs or other practical or ethical 
objections. However, a combination of other quantitative methods with qualita-
tive research may also be useful. 


In particular, research designed on an ex ante basis (i.e. preceding the super-
visory activity) offers fruitful opportunities for obtaining information on the 
effects of supervising the care process and public health. Using an ex ante 
design, the effects of simple activities can be readily evaluated. Under certain 
conditions, the effects of complex supervisory activities can also be assessed. 
The utility of ex post research (i.e. when the supervisory activity has already 
taken place) is limited. An experimental or quasi-experimental design is usually 
no longer possible, and there is often a lack of reliable information on the aims, 
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intended effects, relevant effect measures and possible confounding factors relat-
ing to supervisory activities. Nevertheless, the desired effects of simple super-
visory activities on the quality of care can sometimes be measured in an ex post 
manner, such as by means of interrupted time series analysis. Using ex post 
methods, the effects of complex supervisory activities on the quality of care and 
on public health cannot be readily measured. However, studies of this kind may 
provide information on the working mechanism of supervisory activities and 
may be helpful in the formation of theories and hypotheses.


For both ex ante and ex post effect measurements, it is important to clearly 
define the underlying problem, the intended aims and the effects of the super-
visory activity. This can be done, for example, on the basis of a policy-based 
theoretical analysis. 


Relevance of questions for research


The Committee has identified six criteria to select relevant research questions:
• the size of the public health problem
• the degree to which trust in health care is involved
• the extent of the supervisory activity concerned
• the burden on those under supervision
• the possibility of generalising the research results and
• the practical applicability of the research results. 


When weighing these criteria, added value may be found in the perspectives 
stemming from citizens, policy, politics and the care providers who are 
inspected. Research topics specifically mentioned at the invitational conference 
included the effects of the supervision of incidents, the effects of the various 
methods of risk detection and the undesirable effects of supervision, especially in 
the form of the administrative burden on the care providers who are inspected. 


Infrastructure for evidence based supervision


A review of the Dutch and international scientific literature showed that research 
into the effects of supervision is still in its infancy. To the best of our knowledge, 
no quantitative effect studies have been performed. However, a few qualitative 
studies have been conducted in Australia, the United States and the United King-
dom. Three doctoral research projects into the effects of supervision recently 
started in the Netherlands.
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Systematic research into the effects of supervision requires a specific know-
ledge infrastructure. On the one hand, there is a need for long-term interaction 
between the Dutch Health Care Inspectorate, researchers and care providers. The 
establishment of an Academic Collaborative Centre seems to be a good way of 
bringing together the practical experience of inspectors and scientific knowledge. 
On the other hand, there is also a need for researchers who consider things along 
with the Dutch Health Care Inspectorate from a healthy distance and, if neces-
sary, call for discussion, apply pressure, and formulate contrary, creative and 
innovative research questions. Open competition between researchers is a 
suitable instrument for encouraging this. 


Recommendations


Research into the effects of the Dutch Health Care Inspectorate’s supervisory 
activities is first and foremost a matter for the Dutch Health Care Inspectorate. 
The Dutch Health Care Inspectorate is well aware of this, as is evident from its 
‘Evaluation programme for the supervision of public health, health care and 
medical products’. In the light of this, the Advisory Committee on Health 
Research has formulated the following recommendations:


1 Aim for a culture of testability in the Dutch Health Care Inspectorate


Such a culture can provide the basis on which the effects of the supervisory 
activities can be examined and the results can be implemented in the Inspector-
ate’s practice. 


2 Establish a long-term research programme with sufficient focus and mass


The research programme should take researchability and the relevance of possi-
ble research questions into account. The Dutch Health Care Inspectorate should 
involve other supervisory authorities, researchers, patient organisations and care 
providers when establishing this research programme. 


3 Allocate grants in the research programme on the basis of open 
competition between researchers 


The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) 
can be assigned responsibility for the research programme’s implementation 
under the direction of the Dutch Health Care Inspectorate. Research groups that 
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obtain a grant in open competition will then participate in the Academic Colla-
borative Centre.


4 Establish an Academic Collaborative Centre 


An Academic Collaborative Centre ‘Effects of the Dutch Health Care Inspector-
ate’, in which the Dutch Health Care Inspectorate cooperates with external 
researchers, would be a good way to link science, the practice of supervision and 
education. The entire Dutch Health Care Inspectorate, including its senior staff 
and academy, should be involved.


5 Invest at least three million euros over four years to promote research on 
the effects of the Dutch Health Care Inspectorate’s supervisory activities


The Advisory Committee on Health Research is of the opinion that EUR 500,000 
will be required to establish the Academic Collaborative Centre. At least EUR 
2,500,000 will be needed to develop a research programme with sufficient mass 
to enable the prospect of a fruitful continuation after four years. 
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1Hoofdstuk


Inleiding


Hoe de effecten te onderzoeken van het toezicht dat wordt uitgeoefend door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)? Dat is de vraag die centraal staat in 
dit advies, uitgebracht door de Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) van de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). 


1.1 Achtergrond


De IGZ bevordert de volksgezondheid door handhaving van de kwaliteit van 
zorg, preventie en medische producten.1 Ze houdt toezicht op de naleving van 
vijfentwintig wetten door achthonderdduizend zorgverleners en drieduizend 
instellingen.1 Daarbij streeft zij ernaar het toezicht zo uit te oefenen dat burgers 
kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de zorg, terwijl zorgverleners en instel-
lingen niet onnodig worden belast. 


De maatschappij stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en 
ook aan het toezicht op de zorg. Met de opkomst van privatisering en marktwer-
king sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is binnen en buiten de gezond-
heidszorg het belang van toezicht gegroeid.2 Zorgaanbieders zijn weliswaar sinds 
de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen in 1996 zelf verantwoordelijk 
voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg, maar het toezicht 
door de IGZ speelt een essentiële rol als ‘sluitstuk van het kwaliteitsbeleid’. Het 
streven naar zichtbaarheid van de resultaten van de zorg leidt bovendien tot 
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nieuwe vragen, ook aan het adres van de inspectie. Daarbij komt dat de algemeen 
gevoelde behoefte om risico’s te beheersen en calamiteiten uit te bannen leidt tot 
een roep om meer en strenger toezicht, in de gezondheidszorg en daarbuiten. 


Maar met het groeiend belang en de toenemende zichtbaarheid van het toe-
zicht neemt ook de kritiek toe op de effectiviteit, de neveneffecten en de kosten 
van het toezicht. De toezichthouder moet niet alleen onafhankelijk, professioneel 
en slagvaardig zijn, maar zelf ook transparant.1 Hij moet verantwoording afleg-
gen over werkwijze, resultaten en doelmatigheid en over zijn inspanningen om 
zijn effectiviteit te vergroten.2 


Net als de andere toezichthouders rapporteert de IGZ jaarlijks over haar pres-
taties in termen van het aantal verrichtingen (output). Empirisch onderzoek naar 
de effecten van toezicht op de naleving van regels en wetten en op de kwaliteit 
van de zorg en de volksgezondheid, heeft slechts mondjesmaat plaatsgevonden. 
De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2005 in het rapport ‘Handhaven en 
Gedogen’ 3 dat ‘alle betrokkenen’ het erover eens zijn dat er meer inzicht moet 
komen ‘in de effecten van handhaving op de naleving en uiteindelijk op de ach-
terliggende doelen’. In een vervolgrapport ‘Handhaven en gedogen. Terugblik 
2008’ 4 stelt de Rekenkamer dat ‘met name de meting van de effectiviteit [van 
handhaving] langzaam op gang komt’. De Rekenkamer vindt het ‘van groot 
belang dat de ministeries [bedoeld zijn: inspecties en beleidsdirecties] op alle 
beleidsterreinen tot effectmeting overgaan’.


1.2 Adviesaanvraag


In de adviesaanvraag (zie bijlage A) verwijst de minister naar het ‘Evaluatiepro-
gramma toezicht op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische pro-
ducten’ van de IGZ,5 waarin drie thema’s worden onderscheiden:
1 de rol van het toezicht in het gezondheidszorgbeleid en de zorg
2 de werkwijze en instrumenten van het toezicht
3 de effecten van het toezicht.


Bij het derde thema gaat het om het meten van de causale effecten van het toe-
zicht op de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid. De minister con-
stateert dat vooral de uitwerking van dit derde thema een bijzondere investering 
vergt, gezien de methodologische problemen bij het onderzoek naar effecten van 
toezicht en de beperkte ervaring die er nationaal en internationaal mee is opge-
daan. De adviesaanvraag is dan ook daarop gericht. De minister vraagt de RGO 
te adviseren over: 
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• de stand van zaken in het Nederlandse en internationale wetenschappelijke 
onderzoek naar de effecten van toezicht op de gezondheidszorg


• de manier waarop de effecten van het toezicht van de IGZ wetenschappelijk 
verantwoord onderzocht kunnen worden


• de inrichting van een onderzoeksprogramma en de benodigde infrastructuur.


De minister benadrukt dat de evaluatie van toezicht geen doel op zich is, maar 
moet leiden tot inzicht in de effectiviteit van het toezicht, verbetering van de 
werkwijze, verdere professionalisering van de medewerkers en het realiseren van 
een lerende organisatie.


1.3 Werkwijze


Om het advies voor te bereiden stelde de voorzitter van de RGO (zie de samen-
stelling in bijlage B) een commissie in onder voorzitterschap van prof. dr. J.P. 
Mackenbach (bijlage C). De commissie verrichtte literatuuronderzoek (zie bij-
lage D voor een methodologische verantwoording) en raadpleegde experts uit het 
onderzoeksveld om na te gaan welke studies naar de effecten van toezicht natio-
naal en internationaal zijn uitgevoerd. RGO en commissie fungeren gezamenlijk 
als commissie voor dit advies.


Over de vraag in hoeverre de effecten van toezicht onderzoekbaar zijn heeft 
de commissie ideeën ontwikkeld op basis van relevante literatuur en aan de hand 
van vijf casussen (zie bijlage E), die samen de verschillende dimensies van de 
IGZ-activiteiten zo goed mogelijk representeren. 


Om inzicht te krijgen in de overwegingen die een rol kunnen spelen bij de 
beoordeling van de relevantie van onderzoeksvragen, organiseerde de commissie 
op 30 juni 2010 een invitational conference, waarin zij sprak met vertegenwoor-
digers van (koepel)organisaties en professionals die met inspectieoptreden in 
aanraking komen (zie het verslag in bijlage F). Tot slot wisselde de commissie in 
bijeenkomsten met medewerkers van de IGZ (inspecteurs, hoofdinspecteurs, 
onderzoekers, staf- en bestuursleden) van gedachten over mogelijk relevante 
onderzoeksvragen en over een geschikte infrastructuur voor het onderzoek naar 
de effecten van het IGZ-toezicht.


1.4 Op weg naar evidence based toezicht


In haar benadering van de adviesaanvraag heeft de commissie zich laten inspire-
ren door het begrip evidence based medicine, dat zoals bekend staat voor ‘het 
zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal om 
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beslissingen te nemen voor individuele patiënten’.6 De praktijk van evidence 
based medicine impliceert het integreren van het beste wetenschappelijke bewijs, 
de individuele professionele expertise en de waarden van de cliënt.7 


Ook het toezicht door de IGZ zou, zo meent de commissie, een evidence 
based praktijk moeten zijn. Wetenschappelijke kennis (evidence) omtrent de 
effecten van toezicht is onontbeerlijk voor een optimale sturing van het toezicht 
op de uitvoering en naleving van de regels, voor het selectief inzetten van toe-
zichtstrategieën en instrumenten, het ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteits-
normen, het realiseren van continuïteit en gelijkvormigheid in toezicht-
activiteiten en de verdere professionalisering van de medewerkers. Het was de 
commissie echter van meet af aan duidelijk dat de IGZ bij de realisering van een 
evidence based praktijk niet zou kunnen voortbouwen op een nationale of inter-
nationale onderzoekstraditie die al veel relevante kennis heeft voortgebracht, in 
tegendeel. Evidence based toezicht is op dit moment dan ook vooral een wen-
kend perspectief, een oproep om op weg te gaan.


Hoe ziet de weg naar evidence based toezicht op de gezondheidszorg eruit? 
De commissie ziet een duidelijk vertrekpunt: het besef dat traditie en gewoonte 
niet zaligmakend zijn en in de praktijk aan kritische toetsing dienen te worden 
onderworpen. Toetsbaarheid van het werk, door goed en toegankelijk te docu-
menteren wat waarom gedaan wordt en wat de resultaten zijn, is een eerste voor-
waarde om vanuit dat vertrekpunt op weg te kunnen gaan. De kritische toetsing 
van het werk kan vervolgens verschillende vormen aannemen. Regelmatige 
bespreking van de geregistreerde gegevens over verschillende inspectieactivitei-
ten in intercollegiaal overleg, periodieke zelfevaluatie van de IGZ als geheel, en 
verschillende vormen van evaluatie-onderzoek hebben een belangrijke rol te ver-
vullen. Het zijn vormen van reflectie en onderzoek die nodig zijn om de doelen 
te realiseren waarover de minister spreekt in de adviesaanvraag: verbetering van 
werkwijzen, professionalisering van medewerkers, realiseren van een lerende 
organisatie. Ze leveren echter geen betrouwbare wetenschappelijke kennis op. 
Om het streven naar evidence based werken waar te maken is het essentieel om 
een deel van de kritische denkkracht en onderzoeks- en evaluatie-inspanningen 
te investeren in onderzoek dat erop gericht is de (causale) effecten van het (ele-
menten van het) werk van de IGZ aan te tonen. Over dat onderzoek gaat dit 
advies. 


1.5 Opzet van dit advies


Na een korte omschrijving van de doelen en werkwijze van de IGZ in het vol-
gende hoofdstuk, gaat de commissie in hoofdstuk 3 in op wat zij verstaat onder 
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effecten van toezicht en geeft zij een overzicht van nationaal en internationaal 
uitgevoerde studies naar effecten van toezicht. Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens 
in hoeverre effecten van toezicht onderzoekbaar zijn en welke methoden daarbij 
bruikbaar zijn. De vraag welke van de mogelijke onderzoeksvragen een gerichte 
onderzoeksinspanning waard zijn komt aan de orde in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 
beschrijft de infrastructuur die voor het onderzoek naar de effecten van IGZ-toe-
zicht beschikbaar is en de infrastructuur die nodig is om dat onderzoek goed op 
gang te brengen. In het hoofdstuk 7 formuleert de commissie tot besluit haar con-
clusies en aanbevelingen.
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2Hoofdstuk


Toezicht op de gezondheidszorg


De IGZ wil met haar toezicht bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Dit hoofdstuk gaat kort in op de wijze waarop de inspectie deze missie volbrengt 
en schetst het veld waarbinnen zij haar werk doet. 


2.1 Missie van de IGZ


De IGZ bevordert de volksgezondheid door toezicht te houden op de kwaliteit 
van gezondheidszorg en medische producten. De IGZ toetst de kwaliteit van de 
verleende zorg en de medische producten aan de (inter)nationale wet- en regelge-
ving en de (beroeps)normen en richtlijnen waaraan zorgaanbieders en bedrijven 
gebonden zijn. 


In de praktijk zijn in het werk van de IGZ drie dimensies te onderscheiden.2 


Ten eerste richt de IGZ zich op de bevordering van kwaliteit en veiligheid van 
preventie, zorg en medische producten. Uitgangspunt daarbij is dat de zorgaan-
bieders zelf primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de geleverde 
zorg; de IGZ stimuleert hen om verantwoorde zorg te verlenen en grijpt in als de 
zorg onder de maat is.1 Ten tweede levert de IGZ een bijdrage aan de realisering 
van de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS, die invulling geven aan 
de overheidsverantwoordelijkheid voor toegankelijkheid, kwaliteit en betaal-
baarheid van de zorg. Ten derde beoogt de IGZ het vertrouwen van burgers in de 
gezondheidszorg te bevorderen.
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2.2 Werkwijze van de IGZ


De IGZ onderscheidt vier domeinen van zorg: volksgezondheid; curatieve zorg; 
verpleging en chronische zorg; en geneesmiddelen en technologie. Daarbinnen 
richt de IGZ haar toezicht op verschillende doelgroepen: individuele zorgverle-
ners (specialisten, huisartsen, apothekers, paramedische zorgverleners, verpleeg-
kundigen, enzovoorts), zorgpraktijken (huisartsenpraktijk, apotheek) en 
instellingen of afdelingen hiervan (ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuizen, 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten, instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg, enzovoorts). 


De diversiteit aan doelgroepen en het grote aantal wetten waarop de IGZ toe-
zicht houdt, dwingen de inspectie keuzes te maken. Zo heeft de IGZ criteria 
opgesteld om te bepalen welke handhavingsonderwerpen prioriteit moeten krij-
gen. Dan gaat het onder meer om de impact van een probleem op de volksge-
zondheid en op de kwaliteit van de zorg en om de vraag of de IGZ de meeste 
geschikte instantie is om actie te ondernemen.8


De inspectie gebruikt verschillende strategieën om toezicht te houden: 
• incidententoezicht. Dit is een reactieve manier van toezicht houden, waarbij 


de IGZ onderzoek doet op basis van meldingen van calamiteiten en de opspo-
ring van strafbare feiten, bijvoorbeeld foutief toegediende geneesmiddelen, 
een brand in een operatiekamer of een ziekenhuisinfectie. Zorgaanbieders 
zijn sinds 2005 verplicht om calamiteiten te melden bij de IGZ.


• thematisch toezicht. Deze vorm wordt gebruikt om een algemeen beeld te 
krijgen van specifieke knelpunten in de zorg en van de oorzaken van proble-
men in de kwaliteit van de zorg in een specifieke sector (bijvoorbeeld keten-
zorg, jeugdgezondheidszorg).


• gefaseerd toezicht. Bij deze methodiek selecteert de IGZ zorgaanbieders die 
waarschijnlijk zorg onder de maat leveren op basis van kwaliteitsindicatoren 
(fase 1). Vervolgens bezoekt een inspecteur de instellingen die slecht scoren 
(fase 2). De inspecteur bepaalt welke acties noodzakelijk zijn om het risico te 
verminderen (fase 3). 


Het toezicht omvat steeds drie deelprocessen: informatie verzamelen, oordeels-
vorming en interventie.2,9 De IGZ verzamelt informatie op basis van meldingen, 
calamiteiten, vragenlijsten, kwaliteitsindicatoren en ervaringen van inspecteurs. 
Op basis van deze informatie maakt de IGZ een risicoanalyse op grond waarvan 
zorgaanbieders ingedeeld worden in risicogroepen. Vervolgens toetst de IGZ op 







Toezicht op de gezondheidszorg 31


de werkplek of de risico’s daadwerkelijk aanwezig zijn, vormt zij zich een onaf-
hankelijk oordeel, en bepaalt zij een toezichtinterventie om de zorgaanbieder tot 
kwaliteitsverbeteringen aan te zetten. De IGZ past vijf typen maatregelen toe: 
advies- en stimuleringsmaatregelen, corrigerende, bestuursrechtelijke, tuchtrech-
telijke en strafrechtelijke maatregelen. Bij ieder type maatregel hoort een aantal 
specifieke instrumenten (zie figuur 1). De maatregelen worden strenger bij steeds 
kleinere groepen niet-nalevers.


2.3 Andere spelers in de zorg


Naast de zorgaanbieders en de IGZ hebben veel andere spelers invloed op de 
kwaliteit van het zorgproces, zoals de minister van VWS, verzekeraars, beroeps-
organisaties en koepelorganen van zorgverleners, onderzoeks- en opleidingsinsti-
tuten, het beroepsonderwijs en onderzoeksinstituten, patiëntenorganisaties en 
andere toezichthouders. 


De overheid bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van de kwali-
teit en toetst de resultaten. Zij reguleert de afspraken tussen zorgaanbieders, 
zorgvragers en verzekeraars en maakt afspraken met organisaties in een sector


Figuur 1  Maatregelen en bijbehorende instrumenten van de IGZ.
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over kwaliteitsprogramma’s. Verzekeraars beïnvloeden de kwaliteit van het zorg-
proces door kwalitatief goede zorg in te kopen tegen een zo laag mogelijke prijs. 
Ze maken afspraken met zorgaanbieders over de te leveren kwaliteit en stellen 
eisen aan het management van zorginstellingen of ziekenhuizen. Onderwijsin-
stellingen beïnvloeden de kwaliteit van de zorg door de opleidingen die ze bie-
den aan (aanstaande) zorgverleners en managers van instellingen/ziekenhuizen. 
Beroepsorganisaties en kwaliteitsinstituten ontwikkelen en implementeren richt-
lijnen. Onderzoeksinstituten genereren kennis die aan richtlijnen ten grondslag 
ligt en kennis over de (bevordering van de) kwaliteit van zorg. Externe onafhan-
kelijke certificerende instanties visiteren zorgaanbieders en gaan al dan niet over 
tot accreditatie of certificatie. 


Het toezicht door de IGZ maakt onderdeel uit van een breder systeem van 
toezicht en kwaliteitscontrole, dat bestaat uit verticaal toezicht, interne controles 
en horizontale publieke verantwoording. Verticaal toezicht is het toezicht door 
publieke toezichthouders dat dient om de ministeriële verantwoordelijkheid waar 
te maken. De verticale toezichthouders hebben als gemeenschappelijke taak om 
toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en de kwaliteit van de 
uitvoering van het overheidsbeleid. Naast de IGZ zijn er nog diverse andere toe-
zichthouders, die verticaal toezicht houden op de zorg, waaronder de Inspectie 
Jeugdzorg, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NZa 
houdt toezicht op de invoering van de marktwerking in de zorg en stelt voor een 
deel van de zorg tarieven vast, bewaakt de belangen van de consumenten en 
houdt toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. De 
NMa controleert ondernemingen, waaronder huisartsen, apotheken en fysiothe-
rapeuten, op grond van de Mededingingswet.


Interne controles betreffen het toezicht op het bestuur van een zorgaanbieder 
door bijvoorbeeld een raad van toezicht.


Zorgaanbieders leggen horizontale publieke verantwoording af door (verant-
woordings)informatie over het eigen functioneren of presteren ter beschikking te 
stellen aan het publiek. Het gaat hierbij om een vorm van zelfregulering waarbij 
een zorgaanbieder zijn gedrag min of meer vrijwillig rechtvaardigt tegenover 
derden.10 Andere vormen van horizontale verantwoording zijn certificering van 
kwaliteitsborgingsystemen en kwaliteitsbeoordelingen door onafhankelijke 
instanties, zoals het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.


Dit advies beperkt zich tot aanbevelingen over het meten van de effecten van 
toezicht door de IGZ, en richt zich niet op andere toezichthouders. 
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3Hoofdstuk


Vragen naar effecten van toezicht


Wat verstaan we onder de effecten van het toezicht door de IGZ? In dit hoofdstuk 
omschrijft de commissie het object van het onderzoek naar effecten van toezicht. 
Zij laat zien in welke variaties dit onderzoeksobject zich kan voordoen en welke 
factoren, naast het toezicht en de mogelijke effecten daarvan, moeten worden 
onderzocht om een causale interpretatie van gevonden verbanden mogelijk te 
maken. Het hoofdstuk sluit af met een inventarisatie van het onderzoek dat natio-
naal en internationaal is uitgevoerd naar de effecten van toezicht op de gezond-
heidszorg.


3.1 Definitie van het onderzoeksobject


Onder ‘effecten van toezicht’ verstaan we de verschijnselen of gebeurtenissen 
die zich voordoen ten gevolge van toezicht; een onderzoeksobject, met andere 
woorden, dat causaal van aard is. Het gaat immers om de door het IGZ-toezicht 
veroorzaakte effecten. 


De relatie tussen het toezicht en de beoogde effecten van de IGZ is weergege-
ven in figuur 2.2 De IGZ-effectketen begint met de ‘bronnen’ van de IGZ: de 
mensen en middelen die de inspectie ter beschikking heeft om toezicht te houden 
(de input). De throughput zijn de feitelijke activiteiten van de inspectie (informa-
tie verzamelen, oordeelsvorming en interventie) en de output is het resultaat van 
de activiteiten van de inspectie in termen van productie, bijvoorbeeld het aantal 
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bezoeken dat de inspecteurs hebben afgelegd in een bepaald jaar of het aantal 
opgelegde sancties. 


Het meten van de effecten van toezicht richt zich primair op het vaststellen 
van een causale relatie tussen het toezicht door de IGZ (througput en output) en 
de outcome (kwaliteit van het zorgproces) of final outcome (volksgezondheid). 
Het is ook mogelijk de input te relateren aan de outcome of final outcome; dan 
spreken we over kosteneffectiviteit. Dit betreft de ratio van het verschil in kosten 
en het verschil in effecten tussen twee alternatieven (bijvoorbeeld folder versus 
tuchtmaatregel). De commissie beperkt zich in dit advies tot het meten van de 
effecten. Onderzoek naar kosteneffectiviteit is wel noodzakelijk, maar heeft geen 
prioriteit zo lang er weinig kennis is over de effecten van toezicht op zich. 


Figuur 2  De IGZ-effectketen.
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3.2 Elementen van onderzoeksvragen


Een vraag naar de effecten van IGZ-toezicht omvat altijd twee elementen: het 
type toezicht, of het aspect daarvan, waarin men geïnteresseerd is, en de soorten 
effecten, de veranderingen in het zorgproces en de volksgezondheid die zich 
mogelijk ten gevolge van het toezicht hebben voorgedaan. Een bepaalde onder-
zoeksvraag kan vervolgens in een specifieke, tijd- en plaatsgebonden context 
worden onderzocht, of als een algemene, niet tijd- en plaatsgebonden vraag. Om 
een causale interpretatie van de relatie tussen toezicht en de geconstateerde 
verandering mogelijk te maken is het van belang aandacht te besteden aan andere 
factoren dan het toezicht die de mogelijke effecten kunnen verklaren (de ‘versto-
rende’ factoren).


3.2.1 Elementen van toezicht


Vragen naar de effecten van IGZ-toezicht kunnen gericht zijn op het toezicht als 
geheel of op onderdelen of aspecten daarvan:
• Toezicht als geheel. De vraag of IGZ-toezicht als geheel effectief is, is vrij-


wel onmogelijk te beantwoorden. De situatie ‘geen IGZ-toezicht’ doet zich 
namelijk in de empirische Nederlandse werkelijkheid niet voor. Ook interna-
tionaal vergelijkend onderzoek met landen die geen overheidstoezicht ken-
nen, kan vermoedelijk de vraag niet eenduidig beantwoorden, mede door de 
grote verschillen in de gezondheidszorgsystemen.11 


• Toezichtstrategieën. Te onderzoeken valt welke van de drie toezichtstrate-
gieën die IGZ hanteert (incidententoezicht, thematisch toezicht en gefaseerd 
toezicht) het meest effectief is, en wanneer welke strategie het beste werkt. 


• Toezichtmaatregelen en -instrumenten. Verschillende manieren van risicode-
tectie of verschillende soorten toezichtmaatregelen (bijvoorbeeld een inspec-
tiebezoek versus een bulletin) of verschillende wijzen van uitoefening van 
een bepaalde activiteit of maatregel kunnen met elkaar vergeleken worden. 


• Werkstijlen van inspecteurs. Er is onderzoek mogelijk naar verschil in effecti-
viteit tussen werkstijlen van inspecteurs (bijvoorbeeld een adviserende ver-
sus een controlerende werkstijl).12


Toezichtactiviteiten zijn te plaatsen op een continuüm van complexiteit.13 Aan de 
ene kant van het continuüm staan de relatief enkelvoudige activiteiten, die uit één 
component bestaan (bijvoorbeeld het toesturen van een circulaire). Aan de 
andere kant staan de complexe activiteiten, waarin diverse, met elkaar samen-
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hangende componenten gebundeld zijn (brief, circulaire, tijdschriftartikelen en 
actieve openbaarmaking).14 De meeste toezichtactiviteiten zijn relatief complex: 
de inspectie probeert met een groot arsenaal aan maatregelen en instrumenten 
diverse aspecten van de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren. 


3.2.2 Soorten effecten


Toezicht van de IGZ kan leiden tot gewenste en ongewenste effecten (zie effect-
keten figuur 2). 


Gewenste effecten


De commissie onderscheidt drie categorieën gewenste effecten: 
• effecten op de kwaliteit van het zorgproces (outcome)


Een gewenst effect van toezicht is een gedragsverandering van de zorgaan-
bieder die leidt tot kwalitatief betere zorg. Onder goede kwaliteit van zorg 
verstaat de IGZ veilige, effectieve, patiëntgerichte en tijdige zorg.1 Speerpun-
ten van de IGZ zijn verbetering van de patiëntveiligheid en een reductie van 
potentieel vermijdbare schade. 


• effecten op de volksgezondheid (final outcome)
Bevordering van de volksgezondheid is het bedoelde uiteindelijke effect van 
(het toezicht op) de gezondheidszorg. Dan gaat het om minder sterfte, minder 
ziekte, minder beperkingen en een betere kwaliteit van leven. De commissie 
is van mening dat het goed is hier kwaliteit van leven ex aequo te noemen 
met ‘hardere’ volksgezondheidsmaten. Een groot deel van de zorg, zoals de 
verpleeghuis- en gehandicaptenzorg, is immers niet gericht op het bevorde-
ren van de volksgezondheid, maar op een goede kwaliteit van leven van de 
bewoners. 


• overige gewenste effecten 
De IGZ streeft met haar optreden soms bestuurlijke, politieke en maatschap-
pelijke effecten na die verder reiken dan de kwaliteit van de zorg van een 
geïnspecteerde zorgaanbieder. Zo kan verscherpt toezicht in een bepaald ver-
pleeghuis, inclusief de actieve openbaarmaking daarvan, invloed hebben op 
raden van bestuur en raden van toezicht van instellingen elders in het land of 
leiden. Ook kan de IGZ zich ten doel stellen het beleid van de minister van 
VWS te ondersteunen of te beïnvloeden of het vertrouwen van burgers in de 
gezondheidszorg te bevorderen.
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Ongewenste effecten


Het optreden van de IGZ kan ook ongewenste effecten hebben: 
• hoge administratieve lasten en hoge kosten. Zorgaanbieders moeten informa-


tie verzamelen, bewerken en verstrekken aan de toezichthouders. De investe-
ringen (tijd en geld) hierin gaan ten koste van het primaire zorgproces. Vooral 
als activiteiten van verschillende toezichthouders niet goed op elkaar zijn 
afgestemd kan dit effect optreden. 


• onwil bij zorgaanbieders. Als zorgverleners en zorginstellingen ten onte-
rechte worden aangesproken – door gebrekkige meetinstrumenten of beoor-
delingsfouten – op een aspect van de zorg dat zij keurig onder controle 
hebben, is het denkbaar dat dat leidt tot ergernis, wantrouwen en, uiteinde-
lijk, tot verschillende vormen van onwil: onwil om mee te werken met de 
IGZ, onwil om te investeren in kwaliteitsverbeteringen die wel nodig zijn. 


• verdringingseffecten. Toezicht op een bepaald aspect van de kwaliteit van de 
zorg kan ten koste gaan van de aandacht voor aspecten waarop geen gericht 
toezicht plaatsvindt. 


• strategisch gedrag, zoals manipulatie, fraude, window dressing. Window 
dressing betekent dat een zorgaanbieder zich zo goed mogelijk etaleert door 
vooral de successen te laten zien. 


• publiek wantrouwen. De inspectie maakt bewust gebruik van de handha-
vingsstrategie naming and shaming om instellingen aan te zetten tot kwali-
teitsverbeteringen. De kans bestaat echter dat deze methode het vertrouwen 
in het type instellingen in kwestie en de gezondheidszorg in het algemeen ten 
onrechte ondermijnt. 


3.2.3 Specifieke versus algemene onderzoeksvragen


Onderzoek naar de effecten van toezicht kan betrekking hebben op een speci-
fieke, tijd- en plaatsgebonden activiteit (op een specifiek moment en bij een 
bepaalde zorgverlener) of op een algemene klasse van activiteiten. Een voor-
beeld van het eerste is het sluiten door de IGZ van een bepaalde afdeling in een 
specifiek ziekenhuis naar aanleiding van gebleken behandelcomplicaties. De 
vraag of dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg op die ene afdeling 
in dat ene ziekenhuis is een specifieke, plaats-en tijdgebonden onderzoeksvraag. 
Het antwoord op die vraag kan heel relevant zijn, maar is niet noodzakelijkerwijs 
generaliseerbaar naar andere tijdstippen, instellingen en populaties. 


Algemene onderzoeksvragen zijn onafhankelijk van tijd en plaats. Onder-
zoek naar dit type vragen beoogt algemene kennis te generen die toepasbaar is in 
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andere situaties dan alleen de onderzochte.15 Voorbeelden van algemene vragen: 
‘is een instrument voor risicodetectie effectief om verpleeghuizen die onder-
maatse zorg leveren op te sporen?’; ‘is een circulaire met een dreigende toonzet-
ting effectiever om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren dan een 
circulaire met een belonende toonzetting?’. 


3.2.4 Verstorende factoren


Behalve de zorgaanbieders en de IGZ zijn er vele andere actoren die de kwaliteit 
van het zorgproces beïnvloeden (zie 2.3). De volksgezondheid wordt op haar 
beurt, behalve door de kwaliteit van het zorgproces, beïnvloed door allerhande 
sociale, politieke, economische en patiëntgebonden factoren. Bij de patiëntge-
bonden factoren gaat het om de gezondheidstoestand voorafgaand aan de zorg-
verlening en om velerlei biologische (waaronder genetische), psychologische 
(stemming, cognitieve vermogens, persoonlijkheid), sociale (waaronder relatio-
nele en sociaaleconomische) en leefstijlfactoren (voedinginname, lichamelijke 
activiteit, roken, alcoholgebruik). Al deze invloeden op de kwaliteit van het zorg-
proces en de volksgezondheid vormen mogelijke verstorende variabelen (con-
founders) in een onderzoek naar de effecten van het toezicht door de IGZ. Het is 
van belang daarmee rekening te houden. Overigens kunnen de genoemde facto-
ren de effecten van het toezicht ook versterken of verzwakken (zodat ze optreden 
als zogenoemde effect modifiers).


3.3 Inventarisatie literatuur 


In hoeverre zijn de vragen naar effecten van toezicht op de gezondheidszorg, 
zoals in het voorafgaande beschreven, al onderwerp van onderzoek geweest? De 
commissie verrichtte literatuuronderzoek aan de hand van diverse databases (zie 
bijlage D voor een methodische verantwoording) en raadpleegde experts uit het 
onderzoeksveld om na te gaan welke studies naar de effecten van toezicht natio-
naal en internationaal zijn uitgevoerd.


De oogst aan relevante publicaties is zeer beperkt. Van de studies 16-20 die 
overblijven is er geen enkele die de causale effecten van inspectietoezicht heeft 
onderzocht. Wel heeft een recente Nederlandse studie laten zien dat het onder 
bepaalde voorwaarden haalbaar is om met behulp van tijdreeksanalyses een 
indruk te krijgen van het effect van toezicht op het voorkomen van suïcide en 
decubitus (doorliggen), maar niet op het voorkomen van medicatiefouten.21 


Er is wel een beperkt aantal evaluatiestudies uitgevoerd naar de werkwijzen 
van de verschillende nationale inspecties. Het betreft onderzoek dat past binnen 







Vragen naar effecten van toezicht 39


het tweede thema van het Evaluatieprogramma van de IGZ. Geen van de studies 
was erop gericht om inzicht te krijgen in de causale effecten van het toezicht. 
In het buitenland is dergelijk onderzoek voornamelijk verricht in Australië, de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.22-26 Het betrof onderzoek naar het 
ontwikkelen en halen van standaarden (targets)22-23 en onderzoek naar instru-
menten die de inspectie gebruikt in de National Health Service.24 Ook is er een 
studie uitgevoerd naar hoe medici en zorgmanagers de impact inschatten van een 
externe beoordeling op de kwaliteit van het zorgproces.25 Dezelfde onderzoeks-
groep bekeek in een andere studie wat managers en directeuren vonden van 
inspectieactiviteiten.26


Verder zijn er twee studies verschenen over de werkwijzen van de verschil-
lende Europese gezondheidszorginspecties.11,27 Hieruit blijkt onder andere dat 
toezichthouders nauwelijks onderzoek (laten) doen naar de effectiviteit van hun 
eigen werkwijzen.27


De Nederlandse rijksinspecties, inclusief de IGZ, onderzochten tot voor kort 
alleen welke prestaties en producten in een bepaalde periode zijn geleverd.28 
Jaarlijks rapporteren zij bijvoorbeeld over het aantal bezoeken dat zij hebben 
afgelegd en het aantal sancties dat daarbij is opgelegd.


Kortgeleden zijn onderzoeken afgerond naar de werkwijzen van de IGZ. Uit 
een onderzoek naar het thematisch toezicht kwam naar voren dat de effectiviteit 
van het toezicht gebaat is bij een verbetering van de technische kwaliteit van de 
rapporten.29 Onderzoek naar de beoordeling door inspecteurs laat zien dat er een 
grote variatie is in oordelen van inspecteurs.30-31 Andere studies die onlangs zijn 
afgerond, betroffen promotieonderzoek naar de rol van de IGZ bij suïcidemeldin-
gen 32 en onderzoek naar het gebruik van het tuchtrecht.33-37
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4Hoofdstuk


Onderzoekbaarheid van 
effecten van toezicht


Op basis van de schaarse literatuur is weinig te zeggen over of en hoe de vragen 
naar de effecten van het toezicht door de IGZ, zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk, wetenschappelijk te onderzoeken zijn. In dit hoofdstuk zet de com-
missie de geschikte onderzoeksmethoden op een rij en gaat zij van een vijftal 
concrete toezichtactiviteiten na of deze hiermee te onderzoeken zijn. Het hoofd-
stuk besluit met conclusies omtrent de onderzoekbaarheid van enkele typen 
onderzoeksvragen. 


4.1 Mogelijke onderzoeksmethoden 


4.1.1 Kwantitatieve methoden


De mogelijke kwantitatieve methoden zijn onder te verdelen in experimentele en 
niet-experimentele methoden.15,38 Om een causale relatie vast te stellen is het 
noodzakelijk om een situatie met een toezichtactiviteit te vergelijken met een 
referentiesituatie zonder die activiteit of met een andere activiteit (een counter-
factual).14


Experimenteel onderzoek


In experimenteel onderzoek wijst de onderzoeker de onderzoekseenheden bij-
voorbeeld (groepen van) zorgverleners of zorginstellingen voorafgaand aan het 
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toezicht at random toe aan een bepaalde toezichtactiviteit (experimentele groep) 
dan wel aan een controleconditie die geen enkele of een andere toezichtactiviteit 
ondergaat (de controlegroep). De indeling kan zowel individuele personen 
betreffen, bijvoorbeeld huisartsen of apothekers (randomised controlled trial) als 
grotere eenheden, bijvoorbeeld regio’s, instellingen, afdelingen of praktijken 
(cluster-randomised trial). 


Niet-experimenteel onderzoek


In een niet-experimenteel onderzoek manipuleren de onderzoekers de toezichtac-
tiviteiten niet, maar maken ze gebruik van het feit dat er spontaan verschillen in 
toezichtactiviteiten kunnen ontstaan, in de loop van de tijd of tussen bijvoorbeeld 
regio’s of instellingen. Als de onderzoekers daarbij proberen de omstandigheden 
van een experimentele studie zo goed mogelijk te benaderen spreekt men van 
quasi-experimenteel onderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van 
abrupte variaties in toezichtactiviteiten (plotselinge invoering van een nieuwe 
aanpak) en van natuurlijke controlegroepen (bijvoorbeeld regio’s waar de nieuwe 
aanpak vanwege logistieke redenen wat later wordt ingevoerd). Door in beide 
condities zowel voor als na de toezichtactiviteit gegevens te verzamelen over de 
kwaliteit van het zorgproces of de volksgezondheid ontstaat inzicht in de effecten 
van het toezicht. Er bestaan veel verschillende vormen van quasi-experimenteel 
onderzoek, waaronder de interrupted time series analysis of tijdreeksanalyse, de 
pipeline approach of de pijplijnbenadering, (propensity score) matching, double 
difference of dubbele verschillen en instrumentele variabelen.14,39 


Een eenvoudige vorm is de tijdreeksanalyse. Voorwaarde is dat de effectma-
ten op meerdere momenten voor- en na de toezichtactiviteit geregistreerd zijn. 
Vervolgens kan een vergelijking van de trend vóór en na de invoering van de toe-
zichtactiviteit inzicht geven in het effect, omdat rekening kan worden gehouden 
met een eventueel reeds bestaande onderliggende trend. 


De pijplijnbenadering is bruikbaar als een toezichtactiviteit gefaseerd wordt 
ingevoerd, bijvoorbeeld als de IGZ een specifieke toezichtactiviteit eerst uitvoert 
in een beperkt aantal zorginstellingen en later in andere instellingen. Dit gebeurt 
vaak bij grootschalige projecten in het kader van thematisch toezicht. De groep 
instellingen waarop de IGZ in het eerste stadium toezicht uitoefent (experimen-
tele groep) wordt vergeleken met de groep instellingen waarop de IGZ pas in een 
later stadium toezicht gaat uitoefenen (controlegroep). Een voorwaarde is dat 
relevante kenmerken van de twee groepen niet verschillen. 


Bij matching wordt een experimentele groep vergeleken met een controle-
groep die pas na afloop van de toezichtactiviteit gecreëerd wordt. Bij iedere deel-
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nemende zorgaanbieder uit de experimentele groep worden ex post een of twee 
controles geselecteerd met gelijke relevante kenmerken (matching) of gelijke 
kansen om opgenomen te worden in de steekproef van de experimentele groep 
(propensity score matching).


Maken de onderzoekers slechts gebruik van de doorsnee-variatie in de toe-
zichtpraktijk van alledag, dan spreekt men wel van zuiver observationeel onder-
zoek. Een vergelijking van de kwaliteit van de zorgprocessen of de volksgezond-
heid tussen regio’s, instellingen of maanden van het jaar moet dan uitsluitsel 
geven over het effect van de toezichtactiviteiten. Een nadeel van deze aanpak is 
dat deze variatie vrijwel nooit toevallig is. Variatie in toezichtactiviteiten zal 
doorgaans gekoppeld zijn aan variaties in kwaliteit van het zorgproces (confoun-
ding by indication). Dat maakt het moeilijk het eventuele effect van het toezicht 
vast te stellen.


4.1.2 Kwalitatieve methoden


Naast kwantitatieve onderzoeksmethoden bestaan er verschillende kwalitatieve 
onderzoeksmethoden en analysetechnieken.38,40 Ook deze kunnen een belang-
rijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar de effecten van toezicht, bijvoor-
beeld omdat zij behulpzaam zijn in het articuleren van de doelen van het toezicht, 
of omdat zij de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor effectiviteit kunnen 
verhelderen. Ten slotte dragen kwalitatieve methoden bij aan het begrip van de 
soorten effecten die aan de orde kunnen zijn, inclusief eventuele neveneffecten. 
We onderscheiden drie vormen van kwalitatief onderzoek. 


Beleidstheoretische analyse


Aan iedere toezichtactiviteit liggen impliciete en expliciete veronderstellingen 
ten grondslag over hoe en waarom een bepaalde activiteit zal leiden tot kwali-
teitsverbeteringen in de zorg. Deze veronderstellingen worden aangeduid met de 
term beleidstheorie.41 In de beleidstheoretische analyse worden de veronderstel-
lingen geëxpliceerd en de beleidstheorie gereconstrueerd. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van verschillende analysetechnieken, waaronder documenten-
analyse en interviews. Een documentenanalyse betreft het verzamelen en analy-
seren van documenten, zoals beleidsrapporten, medische patiëntendossiers, 
zorgprotocollen, jaarverslagen, notulen van vergaderingen enzovoorts. Door 
middel van kwalitatieve interviews is te bekijken in hoeverre en op welke manier 
toezicht volgens inspecteurs of volgens geïnspecteerde zorgverleners bijdraagt 
aan verbetering. 
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Etnografisch onderzoek


In etnografisch onderzoek worden de leefwijzen van een bepaalde groep mensen 
beschreven. Toegepast op de IGZ betekent dit dat men de praktijk van het toe-
zicht – en die van de ondertoezichtstaanden – van binnenuit probeert te beschrij-
ven. Er wordt meestal gebruikgemaakt van interviews en observatie, al dan niet 
in combinatie met documentenanalyse. Observeren is te definiëren als systema-
tisch, zorgvuldig en aandachtig gadeslaan van gedragingen. Observaties beogen 
inzicht te geven in hoe het ergens daadwerkelijk toegaat, bijvoorbeeld hoe een 
instelling omgaat met aanbevelingen van de IGZ om de kwaliteit van het zorg-
proces te verbeteren. Internationale voorbeelden van etnografishe analyses van 
toezicht zijn.42,43 


Case study 


Een case study betreft een diepgaand onderzoek van een of enkele gevallen. Aan 
de hand van een of enkele goed gekozen voorbeelden probeert men een algeme-
ner fenomeen of proces te onderzoeken. Bijvoorbeeld of en hoe de IGZ een cala-
miteit in een ziekenhuis had kunnen voorkomen, of hoe een specifiek toezichts-
traject is verlopen. Doel van de case studie is generatieve mechanismen op het 
spoor te komen die kunnen bijdragen aan theorie- en hypothesevorming. In een 
case study wordt meestal gebruik gemaakt van een combinatie van interviews, 
documentenanalyse en observatie. Ook kan gebruik gemaakt worden van de 
General Elimination Methodology. Dit is een kwalitatieve analyse techniek 
waarmee mogelijke oorzaken van het optreden van een effect systematisch 
geëlimineerd kunnen worden.14 


4.1.3 Gecombineerde methoden (mixed methods)


Gecombineerde methoden bestaan uit een combinatie van tenminste een van de 
bovengenoemde kwantitatieve en kwalitatieve methoden van dataverzameling 
en/of analyse binnen een studie.44 Zo kan met een kwalitatieve procesevaluatie 
onderzocht worden hoe en onder welke omstandigheden het toezicht werkt. 
Mocht de toezichtactiviteit onverhoopt geen effect hebben, dan geeft de proces-
evaluatie inzicht in de mogelijke oorzaken daarvan (bijvoorbeeld onvoldoende 
intensiteit van toezicht).45 Met name bij de evaluatie van complexe toezicht-
activiteiten is het aan te bevelen gebruik te maken van mixed methods.
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4.1.4 Bewijskracht van de verschillende onderzoeksmethoden


Om een causaal effect van een toezichtactiviteit vast te stellen, is een volgens de 
regelen van de kunst uitgevoerde experimentele studie de krachtigste methode. 
Een experimentele studie is echter meestal erg kostbaar en zal bovendien lang 
niet altijd haalbaar zijn vanwege ethische, praktische of politieke bezwaren. Ook 
is het niet altijd noodzakelijk om een kostbare gerandomiseerde trial uit te voe-
ren. In veel situaties vormt een quasi-experimentele of observationele aanpak een 
goed alternatief, mits voldoende correctie plaatsvindt voor mogelijke verstorende 
factoren. 


Combineren van kwantitatieve met kwalitatieve methoden vergroot de 
bewijskracht van het onderzoek. Kwalitatief onderzoek naar de werking van het 
toezicht, bijvoorbeeld door observeren of interviewen van de geïnspecteerde 
zorgverleners of door bestudering van notulen of andere documenten, kan effec-
ten van toezicht meer of minder aannemelijk maken en verklaren waarom een 
bepaalde toezichtactiviteit wel of niet werkt. Kwalitatieve studies kunnen ook 
hypothesen genereren die de moeite waard zijn om te toetsen in kwantitatief 
onderzoek. Soms is met kwalitatieve methoden, bijvoorbeeld door een grondige 
beleidstheoretische analyse en een zorgvuldige reconstructie van de oorzaak-
gevolgketen, een relatie tussen het toezicht en de veronderstelde effecten der-
mate aannemelijk te maken dat nader kwantitatief onderzoek niet nodig is. 


4.2 Onderzoekbaarheid van effecten van toezicht 


Om zicht te krijgen op de onderzoekbaarheid van de effecten van toezicht bestu-
deerde de commissie, behalve de relevante methodologische literatuur, ook vijf 
toezichtactiviteiten die de inspectie in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd: 
• circulaire met maatregelen om fouten bij het voorschrijven van het medicijn 


methotrexaat te voorkomen 
• bulletins ter preventie van ongewenste seksuele intimiteiten 
• sluiting van de afdeling cardiochirurgie St. Radboud 
• intensief gefaseerd toezicht op de verpleeghuiszorg 
• thematisch toezicht op de jeugdgezondheidszorg.


De vijf casussen representeren de verschillende dimensies van de IGZ-activitei-
ten: er is gekeken naar verschillende typen maatregelen en instrumenten, ver-
schillende toezichtstrategieën en toezichtactiviteiten binnen verschillende 
domeinen van de gezondheidszorg. Een uitgebreide beschrijving van de vijf 
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casussen is te vinden in bijlage E. Bestudering van de casussen leidt tot een aan-
tal bevindingen en conclusies. 


4.2.1 Ex post versus ex ante onderzoek


Een belangrijk onderscheid is dat tussen ‘ex post’ en ‘ex ante’ evaluatie. Een ex 
post evaluatie wordt pas opgezet wanneer de toezichtactiviteit reeds is uitge-
voerd. Een dergelijke evaluatie brengt achteraf gegevens bij elkaar om het effect 
van de verrichte toezichtactiviteit te onderzoeken. Een ex ante evaluatie wordt 
opgezet nog voordat de toezichtactiviteit wordt uitgevoerd. Dat maakt het moge-
lijk bijvoorbeeld een experimentele en een controleconditie te creëren (of zo 
goed mogelijk na te bootsen) en een zorgvuldige gegevensverzameling op te zet-
ten. Het zal geen verwondering wekken dat uit de analyse van de casussen naar 
voren komt dat de effecten van toezicht op de kwaliteit van het zorgproces en op 
de volksgezondheid ex post aanzienlijk lastiger vast te stellen zijn dan ex ante.


4.2.2 Ex post onderzoek


Ex post is een zuiver experimentele opzet niet meer te realiseren, terwijl ook een 
quasi-experimentele opzet dikwijls niet mogelijk is. Verder zijn lang niet altijd de 
relevante effectmaten en mogelijke verstorende factoren (betrouwbaar) gemeten 
voor en na een toezichtactiviteit. Bovendien is de onderzoeker bij een ex post 
evaluatie afhankelijk van de toentertijd geformuleerde doelen, inhoud en 
beoogde effecten van de toezichtactiviteit, en die blijken meestal slechts globaal 
omschreven en moeilijk meetbaar te zijn. De waarde van ex post evaluatie bij het 
meten van de effecten van toezicht is dan ook beperkt. Van belang is om onder-
scheid te maken tussen effecten op het zorgproces en effecten op de volksge-
zondheid, en tussen enkelvoudige en complexe toezichtactviteiten.


De effecten van enkelvoudige toezichtactiviteiten op de kwaliteit van het 
zorgproces


Deze kunnen onder bepaalde condities soms wel ex post gemeten worden. Een 
tijdreeksanalyse is daarvoor een bruikbaar instrument, zoals de casus Circulaire 
methotrexaat laat zien. Wel gelden twee voorwaarden. Ten eerste moet er sprake 
zijn van een toezichtactiviteit waarvan de inhoud, de doelen, de beoogde effecten 
en het mogelijke werkingsmechanisme duidelijk geformuleerd zijn. Eventueel 
zijn deze te achterhalen aan de hand van een beleidstheoretische analyse. Ten 
tweede moeten er voor en na de toezichtactiviteit (betrouwbare) gegevens over 
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de effectmaten en mogelijke verstorende variabelen beschikbaar zijn. Een even-
tueel effect kan met grotere zekerheid worden toegeschreven aan een toezichtac-
tiviteit als de resultaten van de tijdreeks worden gestaafd met de resultaten van 
kwalitatieve onderzoeksmethoden. Alternatieve verklaringen van een waargeno-
men tijdreeks kunnen bijvoorbeeld geëlimineerd worden met de General Elimi-
nation Methodology.14 Interviews kunnen inzicht bieden in de mate waarin, en de 
wijze waarop een toezichtactiviteit volgens zorgaanbieders en inspecteurs heeft 
bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van het zorgproces. Interviews 
kunnen ook zicht geven op mogelijke ongewenste effecten; daarover is tot nu toe 
vrij weinig bekend.


De effecten van enkelvoudige toezichtactiviteiten op de volksgezondheid


Deze lijken ex post veel moeilijker te meten. Effecten op de volksgezondheid 
zijn indirect, wat betekent dat ze lastiger te relateren zijn aan de toezichtactivitei-
ten. Dat lukt alleen als er ook goede metingen van veranderingen in de kwaliteit 
van het zorgproces beschikbaar zijn. Verder wordt de volksgezondheid bepaald 
door veel meer factoren dan alleen de (door het toezicht beïnvloede) kwaliteit 
van het zorgproces. Achteraf zijn de effecten op de volksgezondheid vermoede-
lijk alleen onderzoekbaar als er sprake is van een grote verandering op de effect-
maten én er weinig andere interventies (of autonome ontwikkelingen) zijn 
geweest die deze verandering op de effectmaat kunnen verklaren. 


De effecten van complexe activiteiten op zorgproces en volksgezondheid


Deze effecten zijn ex post niet goed onderzoekbaar. Doorgaans verzamelt de 
inspectie voor en na een complexe toezichtactiviteit gegevens over de kwaliteit 
van het zorgproces, maar deze lijken onvoldoende betrouwbaar om als effectma-
ten in een tijdreeksanalyse te gebruiken (zie ook casus Thematisch toezicht op de 
jeugdgezondheidszorg). 


4.2.3 Ex ante onderzoek


Ex ante zijn de effecten op het zorgproces en op de volksgezondheid in het alge-
meen veel beter te onderzoeken. Ten eerste is het mogelijk om voorafgaand aan 
een toezichtactiviteit de aanleiding voor de toezichtactiviteit plus de beoogde 
doelen en effecten helder te formuleren met behulp van een beleidtheoretische 
analyse. Ten tweede geeft een ex ante evaluatie de mogelijkheid om een experi-
mentele opzet te kiezen, waarbij verschillende zorgverleners of zorginstellingen 
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op willekeurige wijze aan de toezichtinterventie of een controleconditie worden 
toegewezen. Tot slot is het in een ex ante evaluatie mogelijk om vooraf effectma-
ten te ontwikkelen en een gegevensverzameling op te zetten om deze betrouw-
baar te meten. 


De effecten van enkelvoudige toezichtactiviteiten op zorgproces en volks-
gezondheid 


De effecten van enkelvoudige activiteiten lijken in het algemeen goed experi-
menteel of quasi-experimenteel te onderzoeken. Voorwaarde is dat de doelgroep 
bestaat uit een groter aantal zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld het geval is in de 
casus Bulletins preventie ongewenste seksuele intimiteiten. Een clustergerando-
miseerde studie biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid te onderzoeken welk instru-
ment voor risicodetectie het meest effectief is om instellingen die ondermaatse 
zorg leveren op te sporen: risico-inventarisatie door een inspecteur of een 
risicoscore op basis van risico-indicatoren die een zorgaanbieder levert aan de 
IGZ? Ook kan de effectiviteit van verschillende soorten interventiemaatregelen 
worden onderzocht. Bijvoorbeeld: is een bulletin of een circulaire effectiever? 
Welk soort formulier werkt het beste om incidenten te melden? Is een circulaire 
met een milde of eisende toonzetting effectiever? 


Het is aan te bevelen een dergelijke experimentele studie te combineren met 
kwalitatief onderzoek. Daarmee kan onderzocht worden hoe en waarom een toe-
zichtactiviteit wel of niet werkt en wat het onderliggende causale mechanisme is. 
Als het toezicht zich richt op een koepelorganisatie of beroepsvereniging of op 
een activiteit die landelijk wordt ingevoerd, dan kunnen de effecten van het toe-
zicht goed onderzocht worden met een tijdreeksanalyse, zoals in de casus 
Circulaire methotrexaat. Deze analyse is dan ook weer te staven met kwalitatieve 
onderzoeksmethoden, zoals een etnografische analyse of case study.


De effecten van complexe activiteiten op zorgproces of volksgezondheid


Complexe activiteiten betreffen bijvoorbeeld thematisch of intensief gefaseerd 
toezicht dat gericht is op een specifieke sector. De effecten hiervan zijn moeilij-
ker onderzoekbaar. Om politieke, ethische en financiële redenen zal het namelijk 
vaak niet haalbaar zijn om willekeurig samengestelde onderzoeksgroepen te vor-
men. Een bruikbaar, goedkoop en eenvoudiger alternatief is dan een tijdreeks-
analyse. Hiervoor zijn meerdere metingen nodig van de kwaliteit van het 
zorgproces, van de volksgezondheid en van mogelijke ‘verstorende variabelen’ 
voor en na de toezichtactiviteit. Dit is vooral een bruikbaar alternatief als zo’n 
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quasi-experimentele studie kan worden gecombineerd met verschillende vormen 
van kwalitatief onderzoek naar het werkingsmechanisme van een toezichtactivi-
teit en interviews met de geïnspecteerde zorgverleners.


In tabel 1 is bovenstaande samengevat.


Tabel 1  De onderzoekbaarheid van de gewenste effecten van enkelvoudige en complexe 
toezichtactiviteiten op de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid


Ex post Ex ante
Zorgproces Volksgezondheid Zorgproces Volksgezondheid


Enkelvoudige 
toezichtactiviteiten + +/- + +
Complexe 
toezichtactiviteiten - - +/- +/-
- moeilijk onderzoekbaar, +/- matig onderzoekbaar, + goed onderzoekbaar







50 Op weg naar evidence based toezicht







Relevantie van onderzoeksvragen 51


5Hoofdstuk


Relevantie van onderzoeksvragen


In het vorige hoofdstuk besprak de commissie hoe de effecten van IGZ-toezicht 
wetenschappelijk onderzocht kunnen worden en ging zij in op de onderzoekbaar-
heid van enkele typen onderzoeksvragen. Bij de inrichting van een onderzoeks-
programma is echter, behalve de onderzoekbaarheid, van minstens zo groot 
belang welke van de talloze mogelijke onderzoeksvragen ook echt de moeite van 
een gerichte onderzoeksinspanning waard zijn. Met andere woorden: hoe is het 
gesteld met de relevantie van de mogelijke onderzoeksvragen? 


5.1 De beoordeling van de relevantie 


De mogelijke vragen naar de effecten van het toezicht door de IGZ zijn talrijk en 
divers (zie kader). De beoordeling welke onderzoeksvragen relevant zijn, 
beschouwt de commissie primair als een zaak van de IGZ zelf. Maar tijdens de 
invitational conference die de commissie organiseerde bleek dat behalve de 
medewerkers van de IGZ, ook andere toezichthouders, onderzoekers, geïnspec-
teerde zorgverleners en patiënten duidelijke ideeën hebben over welke onder-
zoeksvragen relevant zijn. Verschillende partijen noemden met nadruk: de 
effecten van het incidententoezicht, de effecten van verschillende wijzen van 
risicodetectie en de ongewenste effecten van het toezicht, met name in de vorm 
van de administratieve belasting voor de geïnspecteerde zorgverleners. De eerste 
twee onderwerpen werden ook in de gesprekken met medewerkers van de IGZ 
genoemd. De commissie beveelt de IGZ aan om andere toezichthouders, onder-
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zoekers, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders waarop de inspectie toezicht 
houdt, bij de inrichting van haar onderzoeksprogramma te betrekken. 


Dimensies van onderzoeksvragen


Soorten toezichtactiviteiten 


De effecten van verschillende soorten toezichtactiviteiten die de IGZ 
uitoefent kunnen worden vergeleken: 
1 wijzen van risicodetectie:


• is risicodetectie met een instrument dat bestaat uit 
kwaliteitsindicatoren (versus geen instrument) effectief om 
zorgaanbieders die ondermaatse zorg leveren op te sporen?


• is risicodetectie door een inspecteur (versus een vragenlijst) effectief 
om zorginstellingen die onverantwoorde zorg leveren op te sporen?


2 soorten maatregelen:
• is het uitbrengen van een circulaire (versus geen circulaire) effectief 


om de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid in 
verpleeghuizen te verbeteren?


• is een telefonische benadering door een inspecteur (versus een 
schriftelijke benadering) effectief om de kwaliteit van het 
zorgproces in ziekenhuizen te verbeteren?


3 soorten toezichtstrategieën:
• is incidententoezicht (versus geen incidententoezicht) effectief om 


de kwaliteit van het zorgproces in de ketenzorg te verbeteren?
• is thematisch toezicht (versus geen thematisch toezicht) effectief om 


de kwaliteit van het zorgproces in de jeugdgezondheidszorg te 
verbeteren?


4 soorten werkstijlen van inspecteurs:
• is een empathische werkstijl (versus een afstandelijke werkstijl) 


effectief om de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid 
in de GGZ te verbeteren?


• is een adviserende werkstijl (versus een controlerende, 
normstellende werkstijl) effectief om de kwaliteit van het 
zorgproces in instellingen voor gehandicapten te verbeteren? 
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Soorten zorg 


De IGZ houdt toezicht op de gehele gezondheidszorg. Mogelijke 
onderzoeksvragen kunnen worden ingedeeld naar: 


• soort zorginstelling (openbare gezondheidszorg, curatieve zorg, 
geestelijke gezondheidszorg, productie van medische producten, 
etc.)


• soort zorgactiviteit (verpleegkundige, paramedische of medische 
zorg)


• soort doelgroep (diagnosegroep, kwetsbare groep, etc.)


Gewenste versus ongewenste effecten van toezicht


Onderzoek kan zich richten op de gewenste of juist de ongewenste effecten 
van toezichtactiviteiten. Mogelijke onderzoeksvragen zijn:


• Leidt het gebruik van kwaliteitsindicatoren in het gefaseerd toezicht 
tot tunnelvisie?


• Leidt toezicht door de IGZ tot hoge administratieve lasten en hoge 
kosten voor de zorgaanbieders?


5.2 Criteria


Twijfel omtrent een bepaalde toezichtactiviteit zal vaak het vertrekpunt zijn voor 
de beoordeling van zowel de onderzoekbaarheid als de relevantie van vragen 
naar de effecten van (een bepaald aspect van) toezicht. Dat kan twijfel zijn bij de 
IGZ zelf, maar ook bij geïnspecteerde zorgverleners (bijvoorbeeld over de effec-
tiviteit van een activiteit die zij als belastend ervaren), bij burgers, bij het beleid 
of bij de politiek. De beoordeling van de relevantie, vervolgens, is complex. Ver-
schillende, soms onderling strijdige aspecten moeten tegen elkaar worden afge-
wogen. De commissie onderscheidt, op grond van haar beraadslagingen en 
gesprekken met de IGZ en andere betrokkenen, een zestal typen overwegingen, 
in willekeurige volgorde: 
1 de omvang van het volksgezondheidsprobleem 


De IGZ ambieert door toezicht op de kwaliteit van het zorgproces bij te dra-
gen aan verbetering van de volksgezondheid (met inbegrip van de gezond-
heid- en zorggerelateerde kwaliteit van leven). Naarmate de omvang van het 
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gezondheidsprobleem waarop een toezichtactiviteit zich richt groter is, is het 
onderzoek naar de effectiviteit van die toezichtactiviteit relevanter. 


2 de mate waarin het vertrouwen in de gezondheidszorg in het geding is
De IGZ streeft naar ‘gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’,1 
maar de wijze van optreden van de IGZ kan het publieke vertrouwen in de 
gezondheidszorg zowel bevorderen als ondermijnen. In de media breed uit-
gemeten incidenten kunnen afbreuk doen aan het vertrouwen in de gezond-
heidszorg en de toezichthouder. Als ondermaats presterende zorgaanbieders 
niet of te laat worden opgespoord, is dat eveneens weinig bevorderlijk voor 
het vertrouwen. Onderzoek naar bijvoorbeeld de effectiviteit van het inciden-
tentoezicht kan helpen om incidenten te voorkomen en kan zodoende bijdra-
gen aan het vertrouwen in de zorg en in het toezicht. 


3 de omvang van de toezichtactiviteit in kwestie
De inspanningen die de IGZ aan verschillende toezichtactiviteiten besteedt, 
zullen onder meer afhangen van de benodigde personele inzet en van aantal 
en omvang van de zorginstellingen of zorgactiviteiten waarop het toezicht 
zich richt. Onderzoeksvragen die zich richten op toezichtactiviteiten waar-
mee een omvangrijke inzet van de IGZ gemoeid is, zijn relevanter dan vragen 
naar de effecten van kleinere activiteiten.


4 de belasting van de geïnspecteerde zorgverleners 
De administratieve belasting van de ondertoezichtstaanden is een van de 
meer in het oog springende ongewenste effecten van toezicht. Gebrekkige 
afstemming van de activiteiten van de IGZ op die van interne en horizontale 
toezichthouders kan de belasting aanmerkelijk doen toenemen. Naarmate de 
belasting van zorgaanbieders groter is of lijkt, is het relevanter om een toe-
zichtactiviteit op deze effecten te onderzoeken.


5 de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek
In het licht van het grote aantal onbeantwoorde onderzoeksvragen is het van 
belang vooral te investeren in onderzoek dat antwoord geeft op algemene 
vragen, en dat het mogelijk maakt om uitspraken te doen met een algemenere 
geldigheid. Dus: liever onderzoek naar de effectiviteit van een bepaalde alge-
mene benadering die op meerdere gezondheidszorginstellingen en zorgactivi-
teiten van toepassing is, dan onderzoek naar de effectiviteit van één 
specifieke, tijd- en plaatsgebonden maatregel.


6 de praktische toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek
Een belangrijk doel van het uitvoeren van effectonderzoek is verdere profes-
sionalisering van de IGZ. Onderzoek dat leidt tot resultaten die de kwaliteit 
van het toezicht kunnen verbeteren is relevanter dan onderzoek dat minder 
duidelijk uitzicht biedt op toepasbare resultaten. 
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6Hoofdstuk


Infrastructuur: op weg naar 
evidence based toezicht


In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de infrastructuur die voor het onderzoek 
naar de effecten van IGZ-toezicht op dit moment in Nederland beschikbaar is en 
de infrastructuur die nodig is om dat onderzoek goed op gang te brengen. 


6.1 Bestaande infrastructuur 


Het onderzoek naar de effecten van toezicht staat, nationaal en internationaal, 
nog in de kinderschoenen. Wel zijn er in Nederland de afgelopen tien jaar diverse 
initiatieven genomen om tot dergelijk onderzoek te komen. Mede naar aanleiding 
van de cafébrand in Volendam in 2001 is het onderzoeksprogramma ‘Handhaven 
en Gedrag’ gestart.12 Doel van dit programma is om wetenschappelijke kennis te 
vergaren over factoren die van invloed zijn op de naleving van regelgeving, met 
een accent op diverse gedragswetenschappelijke aspecten. In 2005 heeft de 
Inspectieraad de ‘Leidraad effectonderzoek’ opgesteld, die het effectonderzoek 
binnen de vijftien aangesloten inspecties heeft gestimuleerd.46 In 2009 startte het 
‘Meerjarenprogramma effecten van toezicht’ van de samenwerkende rijksinspec-
ties.47 Doel is een systeem van effectmeting te realiseren bij alle rijksinspecties. 
Aan de universiteiten van Delft, Twente en Maastricht zijn (bijzondere) leerstoe-
len ‘toezicht’ gevestigd.


Het onderzoek naar de effecten van toezicht door de IGZ vindt tot dusver 
voornamelijk plaats in of vanuit het kenniscentrum van de IGZ, waar twee onder-
zoekers en drie promovendi zich bezighouden met effectonderzoek. In het 
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lopende onderzoek wordt onder andere gekeken naar: de aannames bij de invoe-
ring van het gefaseerde toezicht; de effectiviteit van het thematisch toezicht; 
beoordelaarverschillen tussen inspecteurs (vervolgonderzoek); de effectiviteit 
van prestatie-indicatoren voor de ziekenhuizen, de afwikkeling van meldingen 
door burgers bij medische fouten en de mogelijkheden om effecten van toezicht 
op geneesmiddelen te meten. Recent zijn er drie promotietrajecten gestart naar de 
effectiviteit van het incidententoezicht en het thematisch toezicht en het gebruik 
van tijdreeksen om de effecten van toezicht te meten. 


Het kenniscentrum IGZ heeft de afgelopen vijf jaar incidenteel samenge-
werkt met de Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus 
Medisch Centrum; het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de 
Erasmus Universiteit; het EMGO Institute for Health and Care Research van het 
VU Medisch Centrum en het NIVEL. In 2009 is een meer structurele samenwer-
king tot stand gekomen tussen het kenniscentrum IGZ en het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit, met de vestiging 
van een gezamenlijke bijzondere leerstoel. Prof. dr. P. Robben die deze leerstoel 
bezet, heeft als leeropdracht het meten van de effecten van toezicht door de IGZ. 


De werktijd die besteed wordt aan onderzoek naar de effecten van toezicht is 
beperkt (3 fte). De externe instituten voeren tot nu toe alleen incidenteel en 
meestal op initiatief van de IGZ onderzoek uit. Binnen de IGZ is er per jaar 
270 000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van effectonderzoek.


6.2 Een kennisinfrastructuur voor evidence based toezicht


Om systematisch onderzoek naar de effectiviteit van toezicht te kunnen uitvoeren 
is een geschikte kennisinfrastructuur nodig. Deze heeft enerzijds tot doel om een 
bepaalde (gespecialiseerde) capaciteit voor onderzoek op dit terrein op te bou-
wen en in stand te houden, en anderzijds om een adequate interactie tussen de 
IGZ, onderzoekers en zorgaanbieders te bevorderen. 


Cultuur van toetsbaarheid


Zoals gezegd in het eerste hoofdstuk: toetsbaarheid van het werk van de IGZ, 
door goed en toegankelijk te documenteren wat waarom gedaan wordt en wat de 
resultaten zijn, is een eerste voorwaarde om op weg te kunnen gaan naar 
evidence based toezicht. Om die toetsbaarheid te realiseren moet een cultuur ont-
staan waarin het vanzelfsprekend is dat inspecteurs activiteiten die zij onder-
nemen systematisch documenteren. Wat is de aanleiding, aard en omvang van het 
aan te pakken probleem (liefst in kwantitatieve termen); wat is het doel van de 
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toezichtactiviteit; wat is de inhoud van de toezichtactiviteit; wat is het beoogde 
resultaat; hoe kan dat resultaat worden vastgesteld; en hoe en wanneer krijgt het 
vaststellen van dat resultaat daadwerkelijk zijn beslag? De gesystematiseerde 
ervaringen zouden voor iedereen binnen de IGZ toegankelijk moeten zijn en het 
onderwerp van continue reflectie: alleen zo ontstaat een levende body of 
experience. De vormgeving van de instrumenten die hiervoor nodig zijn, zoals 
formulieren en databases, is een belangrijk onderwerp op zichzelf.


De realisatie van zo’n cultuur van toetsbaarheid zal de inzet vergen van alle 
betrokkenen: inspecteurs en andere praktijkfunctionarissen, academie, onderzoe-
kers, en ook de top van de organisatie. Maar hoe essentieel die cultuur ook is – 
voor de verbetering van de werkwijze van de IGZ, de verdere professionalisering 
van de medewerkers en het realiseren van een lerende organisatie –, ze levert op 
zichzelf nog geen betrouwbare, wetenschappelijke kennis op. Daarvoor is een 
gerichte onderzoeksinspanning noodzakelijk. Als systematische documentatie 
van het inspectiewerk en reflectie op de resultaten daarvan deel gaan uitmaken 
van het dagelijks werk van de IGZ, dan zal gaandeweg ook duidelijk worden 
wanneer het aangewezen is om met zo’n extra inspanning de effecten van een 
toezichtactiviteit wetenschappelijk aan te tonen. Het daadwerkelijk uitvoeren van 
het empirisch onderzoek zal vervolgens op zichzelf al bevorderlijk blijken te zijn 
voor de kwaliteit van het inspectiewerk – zoals in de praktijk ook altijd weer 
blijkt dat het uitvoeren van clinical trials de kwaliteit van de dagelijkse zorg ver-
betert. En de resultaten van het onderzoek dat op deze manier voortkomt uit een 
beroepspraktijk waarin toetsbaarheid de norm is, zullen uiteindelijk ook weer 
makkelijk hun weg vinden in die beroepspraktijk en zo bijdragen aan de verbete-
ring ervan. 


Een cultuur van toetsbaarheid zal aldus, verwacht de commissie, de voe-
dingsbodem blijken te zijn waarop het onderzoek naar de effecten van het toe-
zicht door de IGZ en de doorwerking daarvan in de IGZ-praktijk, in productieve 
interactie, tot wasdom kunnen komen. 


Interactie 


Tussen de IGZ, wetenschappelijk onderzoekers en zorgaanbieders is interactie 
noodzakelijk. Het is belangrijk dat inspecteurs, onderzoekers en zorgaanbieders 
elkaars taal leren spreken en regelmatig overleggen, bijvoorbeeld over welke 
vragen relevant zijn om te onderzoeken; wie de onderzoeksresultaten gaan 
gebruiken; welke effectmaten geschikt zijn en hoe de metingen kunnen worden 
ingepast in het dagelijkse werk van de inspecteur. De commissie benadrukt 
daarom het belang van een langdurig samenwerkingsverband. Op die manier 
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kunnen de partijen elkaar goed leren kennen, kunnen zij expertise opbouwen en 
ontstaat er een onderzoekscultuur. Inspecteurs moeten zodanig gefaciliteerd wor-
den dat zij kunnen meedenken bij het opzetten van het onderzoek en er ook zelf 
aan kunnen deelnemen. Ook de top van de IGZ speelt een rol in de samenwer-
king. Zij moeten onder meer beslissen wat er met de resultaten van onderzoek 
gedaan wordt en in hoeverre er ruimte is voor nieuwe maatregelen. Een andere 
belangrijke partner is de IGZ-academie, waar inspecteurs worden opgeleid. 
Docenten kunnen de resultaten uit onderzoek naar de effecten van toezicht doce-
ren aan inspecteurs of hen enthousiasmeren voor onderzoek door (snuffel)stages 
aan te bieden of een blok onderzoeksvaardigheden. 


Open competitie en academische werkplaats


Voor de opbouw van een goede kennisinfrastructuur is enerzijds behoefte aan 
interactie tussen medewerkers van de verschillende geledingen van de IGZ, 
externe wetenschappelijke onderzoekers en zorgaanbieders. In de praktijk blij-
ken de academische werkplaatsen Publieke Gezondheid geschikt om de interac-
tie tussen onderzoek, praktijk en beleid te bevorderen.48,49 Anderzijds is er 
behoefte aan externe groepen die vanuit een gezonde distantie meedenken met de 
IGZ, maar zo nodig ook discussie oproepen, spanning creëren en tegendraadse, 
creatieve en innovatieve onderzoeksvragen stellen. Een geschikt instrument om 
dit te stimuleren is de open competitie tussen onderzoekers. 


Om deze twee principes te verenigen stelt de commissie voor om, onder regie 
van de IGZ, een academische werkplaats op te richten, waarin de inspectieprak-
tijk, de bestuursstaf, IGZ-academie, de afdeling Onderzoek en Innovatie en 
onderzoekers structureel participeren en met (wisselende) externe wetenschappe-
lijke onderzoekers samenwerken. Het bestaande ‘Evaluatieprogramma toezicht 
op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische producten’ kan hierin 
een plaats krijgen. Via open competitie kunnen externe onderzoeksgroepen gere-
kruteerd worden; zij dingen mee naar subsidie voor onderzoeksprojecten naar de 
effecten van toezicht, via bijvoorbeeld ZonMw. De externe groepen die in de 
open competitie geld weten te verwerven, werken samen met de IGZ in de acade-
mische werkplaats. 


De commissie beveelt aan bij de totstandkoming van het programma voor 
open competitie vertegenwoordigers van de IGZ te betrekken, wetenschappelijk 
medewerkers van externe onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers van 
patiënten en ondertoezichtstaanden. 
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Financiering


De commissie meent dat, om het onderzoek naar effecten van toezicht door de 
IGZ tot ontwikkeling te brengen, een investering van minimaal drie miljoen euro 
gedurende vier jaar noodzakelijk is, dat wil zeggen: vier maal een investering 
van 1,5 procent van het totale IGZ-budget van 51 miljoen per jaar. Hiervan is 0,5 
miljoen euro bedoeld voor de inrichting van de academische werkplaats. Dit geld 
is nodig om een coördinator aan te stellen en te faciliteren, om overleg, kennis-
uitwisseling en –overdracht mogelijk te maken, en om de interne en externe com-
municatie (via website, nieuwsbrieven e.d.) tot ontwikkeling te brengen. Uit dit 
budget zullen ook kleine onderzoeksprojecten en onderzoeksstages van inspec-
teurs, al of niet in opleiding, gefinancierd moeten kunnen worden.


De resterende 2,5 miljoen euro is minimaal noodzakelijk om in vier jaar tijd 
een onderzoeksprogramma op gang te kunnen brengen dat na afloop perspectief 
zal kunnen bieden op een vruchtbaar vervolg. Met dit bedrag zijn bijvoorbeeld 
vijf promotieonderzoeken te bekostigen (samen 1,5 miljoen) en tien kleinere en 
kortere onderzoeksprojecten. Op deze manier moet het mogelijk zijn enkele 
gericht gekozen onderzoekslijnen tot ontwikkeling te brengen, waarin voldoende 
capaciteit en expertise kan worden opgebouwd, en die tegelijk, tezamen, een zin-
volle reflectie vormen van het omvangrijke en heterogene werkterrein van de 
IGZ. De commissie verwacht dat het op deze manier mogelijk moet zijn om na 
vier jaar vast te stellen dat het onderzoek naar effecten naar toezicht van de IGZ 
zijn bestaansrecht heeft bewezen. Vanaf dat moment zouden de betrokken onder-
zoekers dan ook in staat moeten zijn om subsidie te verwerven uit reguliere, niet 
speciaal door of voor de IGZ gereserveerde financieringsbronnen. 
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7Hoofdstuk


Conclusies en aanbevelingen


In de voorafgaande hoofdstukken ging de commissie in op de onderzoekbaarheid 
van toezicht en de relevantie van mogelijke onderzoeksvragen. Ook inventari-
seerde zij welk onderzoek naar effecten van toezicht op de gezondheidszorg 
reeds beschikbaar is en schetste zij de infrastructuur die nodig is om dit terrein 
tot ontwikkeling te brengen. In dit slothoofdstuk formuleert de commissie op 
basis hiervan haar conclusies en aanbevelingen.


7.1 Onderzoek naar effecten van toezicht staat nog in de 
kinderschoenen


De eerste vraag die de minister aan de RGO gesteld heeft, betrof de stand van 
zaken in de Nederlandse en internationale wetenschappelijke literatuur over 
effecten van toezicht op de gezondheidszorg. Uit een inventarisatie hiervan blijkt 
dat het onderzoek naar de effecten van toezicht nog in de kinderschoenen staat. 
Voor zover bekend is er geen enkel onderzoek gepubliceerd dat de effecten van 
inspectietoezicht op de gezondheidszorg kwantitatief heeft onderzocht. In 
Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn wel enkele kwali-
tatieve studies uitgevoerd. In Nederland is de afgelopen jaren een aantal onder-
zoeken uitgevoerd naar de werkwijzen van de IGZ. Alhoewel dit onderzoek van 
groot belang is, betreft het geen effectonderzoek. 
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7.2 Effecten van toezicht zijn vooral ex ante goed onderzoekbaar


De tweede vraag van de minister was hoe de effecten van toezicht door de IGZ 
wetenschappelijk verantwoord onderzocht kunnen worden. Uit een analyse van 
vijf toezichtactiviteiten die de IGZ in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, komt 
naar voren dat ex ante evaluatie hiervoor de beste mogelijkheden biedt. 


In een ex ante evaluatie zijn de effecten van eenvoudige toezichtactiviteiten 
op de kwaliteit van het zorgproces en de volksgezondheid goed te onderzoeken 
met een experimentele studie. Voorwaarde is dat het (ethisch) mogelijk is om 
verschillende zorgverleners of zorginstelling willekeurig toe te wijzen aan een 
toezichtinterventie of een controleconditie en deze groepen ook strikt gescheiden 
te houden. Door aan de experimentele studie ook kwalitatieve onderzoeksmetho-
den te koppelen is inzichtelijk te maken waarom een activiteit wel of niet werkt. 
De effecten van complexe toezichtactiviteiten op het zorgproces en de volksge-
zondheid zijn ex ante moeilijker onderzoekbaar. Een experimentele studie is 
vaak geen optie, omdat randomiseren op bezwaren stuit. Een tijdreeksanalyse 
kan echter een bruikbaar alternatief zijn, vooral gecombineerd met kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. 


Nadat een toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden is een zuiver experimentele 
opzet niet meer te realiseren, terwijl ook een quasi-experimentele opzet dikwijls 
niet mogelijk is. Ex post kunnen dan ook vooral de effecten van enkelvoudige 
toezichtactiviteiten op de kwaliteit van het zorgproces gemeten worden. Een 
geschikte methode hiervoor is een tijdreeksanalyse. Voorwaarde is dat sprake is 
van een toezichtactiviteit waarvan de inhoud, de doelen en beoogde effecten dui-
delijk geformuleerd zijn. Bovendien moeten er voor en na de activiteit betrouw-
bare gegevens over de effectmaten en mogelijke verstorende variabelen 
beschikbaar zijn. Ex post zijn de effecten van complexe interventies en de effec-
ten op de volksgezondheid niet goed te meten.


Zowel bij een ex ante als een ex post effectmeting is het belangrijk dat het 
achterliggende probleem, de beoogde doelen en effecten van een toezichtactivi-
teit helder geformuleerd worden op basis van een beleidstheoretische analyse.


7.3 Criteria kunnen helpen om de relevantie van onderzoeksvragen te 
bepalen


Om een verantwoorde keuze te maken uit de talloze mogelijke onderzoeksvragen 
is niet alleen de onderzoekbaarheid, maar ook de relevantie van de mogelijke 
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onderzoeksvragen van belang. De commissie onderscheidt een zestal criteria die 
bij de complexe beoordeling van de relevantie dienstig kunnen zijn:
• de omvang van het volksgezondheidsprobleem
• de mate waarin het vertrouwen in de gezondheidszorg in het geding is 
• de omvang van de toezichtactiviteit in kwestie
• de belasting van de ondertoezichtstaanden
• de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek
• de praktische toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek. 


Bij de weging van deze criteria kunnen de perspectieven van geïnspecteerde 
zorgverleners, burgers, het beleid of de politiek toegevoegde waarde hebben. In 
de door de commissie georganiseerde invitational conference werden de vol-
gende drie thema's door patiënten, zorgverleners, zorgbestuurders en onderzoe-
kers met nadruk genoemd: de effecten van het incidententoezicht, de effecten 
van verschillende wijzen van risicodetectie en de ongewenste effecten van het 
toezicht, met name in de vorm van de administratieve belasting voor de geïn-
specteerde zorgverleners.


7.4 Een specifieke infrastructuur is nodig


De derde vraag van de minister betrof de inrichting van een onderzoekspro-
gramma en de benodigde infrastructuur. Systematisch onderzoek naar de effecti-
viteit van toezicht vergt een specifieke infrastructuur. De commissie stelt vast dat 
er enerzijds behoefte is aan structurele relaties tussen IGZ en onderzoekers, zodat 
beide partijen elkaars taal leren verstaan en elkaars deskundigheid leren begrij-
pen en waarderen. Inrichting van een academische werkplaats is een goede 
manier om de langdurige interactie die hiervoor nodig is, gestalte te geven. 
Anderzijds is er blijvende behoefte aan frisse wind van buiten: de academische 
werkplaats moet geen aangelegenheid zijn van een vaste, kleine kring van 
inspecteurs en onderzoekers. Er is behoefte aan onderzoekers die vanuit een 
gezonde distantie meedenken, discussie oproepen, spanning creëren, innovatieve 
vragen stellen en tegendraadse, creatieve oplossingen verzinnen. Een geschikt 
instrument om dit te stimuleren is de open competitie tussen onderzoekers. 


7.5 Aanbevelingen


Het onderzoek naar effecten van het toezicht door de IGZ is eerst en vooral een 
zaak van de IGZ. Getuige haar ‘Evaluatieprogramma’ is de IGZ zelf zich daar-
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van terdege bewust. In dit licht formuleert de commissie, op basis van het voor-
afgaande, de volgende aanbevelingen:


1 Streef binnen de IGZ naar een cultuur van toetsbaarheid


Een dergelijke cultuur is de voedingsbodem waarop het onderzoek naar de effec-
ten van het toezicht door de IGZ en de doorwerking daarvan in de IGZ-praktijk, 
in productieve interactie, tot wasdom kunnen komen. 


2 Breng een meerjarig onderzoeksprogramma tot stand met voldoende 
focus en massa


Het onderzoeksprogramma zal recht moeten doen aan zowel de onderzoekbaar-
heid als de relevantie van de mogelijke vragen naar de effecten van het toezicht. 
De IGZ doet er goed aan andere toezichthouders, onderzoekers, patiëntenorgani-
saties en de zorgverleners waarop IGZ toezicht houdt, bij de inrichting van het 
programma te betrekken.


3 Ken in het onderzoeksprogramma subsidies toe op basis van open com-
petitie tussen onderzoekers


De uitvoering van het onderzoeksprogramma onder regie van de IGZ kan in han-
den van ZonMw worden gelegd. De onderzoeksgroepen die in de open competi-
tie subsidie weten te verwerven, participeren in de academische werkplaats.


4 Richt een academische werkplaats in


Een academische werkplaats ‘Effecten van de IGZ’, waarin de IGZ samenwerkt 
met externe onderzoekers, is een goede manier om de interactie tussen weten-
schap, praktijk en onderwijs vorm te geven. De gehele IGZ, inclusief de IGZ-top 
en de IGZ-academie, zal hierbij betrokken moeten worden.


5 Investeer minimaal drie miljoen euro voor vier jaar om het onderzoek 
naar effecten van toezicht door de IGZ tot ontwikkeling te brengen


De commissie meent dat 0,5 miljoen euro nodig is voor de inrichting van de aca-
demische werkplaats. Minimaal 2,5 miljoen euro is noodzakelijk om een onder-
zoeksprogramma op gang te brengen met voldoende massa om na vier jaar 
uitzicht te kunnen bieden op een vruchtbaar vervolg. 
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ABijlage


De adviesaanvraag


Brief van 9 oktober 2008 (kenmerk MEVA/AEB-2881461) van de Directeur-
Generaal van Volksgezondheid aan de voorzitter van de Raad voor Gezondheids-
onderzoek.


Bij deze verzoek ik u advies uit te brengen over de wenselijke inhoud, structuur en wijze van onder-
zoek naar de effectiviteit van het toezicht op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische 
producten.


Achtergrond
In het meerjarenbeleidsplan 2008-2011 ‘Voor Gerechtvaardigd Vertrouwen in Verantwoorde Zorg’ 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgen de innovatie van handhavingsmethoden en onder-
zoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht aandacht. Onderzoek en innovatie 
zijn nodig om de ambitie “Voor gerechtvaardig vertrouwen in verantwoorde zorg” waar te maken.


De Rijksinspecties, waaronder de IGZ, hebben wat betreft effectonderzoek nog een wereld te winnen. 
Hoewel de meeste inspecties plannen hebben voor effectmeting is de uitvoering nog beperkt en 
gefragmenteerd. Effectmeting verkeert nog in de beginfase en inspecties lijken aan te hikken tegen de 
methodologische problemen om een causaal effect aan te tonen van toezicht door de inspecties, laat 
staan het maatschappelijke effect van toezicht. De Algemene Rekenkamer constateert in 2008: het 
onderwerp effectmeting van toezicht is onderbelicht gebleven. Methodologische beperkingen en rela-
tief hoge kosten vormen nog steeds de belangrijkste belemmeringen om op grote schaal effectmetin-
gen uit te voeren.
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In de wetenschap is er toenemend aandacht voor onderzoek naar de effecten van toezicht, dit blijkt uit 
het instellen van (bijzondere) hoogleraarschappen en de aandacht voor toezicht binnen een aantal uni-
versitaire vakgroepen.


Huidige situatie
De IGZ heeft in het kader van haar meerjarenbeleidsplan het ‘Evaluatieprogramma toezicht op de 
volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische producten’ in uitvoering. In dit programma wor-
den drie thema’s onderscheiden:
1 Rol van het toezicht in het gezondheidszorgbeleid en de zorg
2 Werkwijze en instrumenten van het toezicht (throughput en output)
3 De effecten van het toezicht (outcome of impact)


Evaluatie van toezicht is voor de IGZ geen doel op zich maar leidt tot inzicht in de effectiviteit van 
het toezicht, verbetering van de werkwijze van het toezicht, de verdere professionalisering van de 
medewerkers en het realiseren van een lerende organisatie. In het Evaluatieprogramma toezicht op de 
volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische producten wordt samengewerkt met de Inspectie-
raad, een aantal universitaire vakgroepen en buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen. Ook is het 
initiatief genomen het European Platform of Supervision Organisations (EPSO) op te richten met als 
doelstelling op de middenlange termijn het opzetten van internationaal vergelijkend onderzoek naar 
de effecten van toezicht op de gezondheidszorg.


Probleemstelling
De adviesvraag aan de Gezondheidsraad/Raad voor Gezondheidsonderzoek richt zich op het thema: 
De effecten van het toezicht (outcome of impact). Vooral dit onderzoeksthema vraagt, gezien de wei-
nig geëxploreerde vraagstelling en methodologische problemen om een extra inhoudelijke investe-
ring.


Adviesaanvraag
Ik verzoek u mij te willen adviseren over de manier waarop kan worden voorzien in wetenschappelijk 
verantwoorde informatie die kan bijdragen aan inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het toezicht op de gezondheidszorg. Daarnaast verzoek ik u mij te adviseren over de wijze waarop de 
effectiviteit van het toezicht kan worden onderzocht.


Het advies dient in elk geval in te gaan op:
• De stand van zaken in de Nederlandse en internationale wetenschappelijke literatuur


betreffende effectiviteit van toezicht op de gezondheidszorg;
• De lacunes in kennis over de effectiviteit van toezicht en de wijze waarop


effectiviteit van het toezicht kan worden onderzocht;
• De wijze waarop in deze lacunes kan worden voorzien;
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• Een inventarisatie van de huidige onderzoeksactiviteiten;
• De noodzakelijke infrastructuur voor het onderzoek uitgaande van de initiatieven van de IGZ op 


dit terrein (het 'Evaluatieprogramma toezicht op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en 
medische producten') en de reeds ontwikkelde samenwerking met externe onderzoeksinstituten;


• De inrichting van het onderzoeksprogramma zodat optimaal wordt geleerd van effectonderzoek 
(draagvlak en implementatie).


Op grond hiervan verzoek ik u aan te willen geven of en zo ja op welke wijze het onderzoek naar de 
effectiviteit van het toezicht op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische producten ver-
der ontwikkeld en geprioriteerd kan worden en uw visie te geven op de ontwikkelingen op de langere 
termijn.


Ik zie uw advies graag in het najaar van 2009 tegemoet. 


De Directeur-Generaal van de Volksgezondheid,
(w.g.)
ir. J.I.M. de Goeij
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• dr. A. Boer
lid Raad van Bestuur College voor zorgverzekeringen (CVZ) 


• prof. dr. P.P. Groenewegen
hoogleraar ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid en gezondheids-
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• prof. dr. J.M.W. Hazes
hoogleraar reumatologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
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• dr. R. van Olden
medisch directeur GlaxoSmithKline, Zeist


• prof. dr. J.J. Polder
bijzonder hoogleraar economische aspecten van gezondheid en zorg, 
Universiteit van Tilburg; centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven


• prof. dr. S.A. Reijneveld
hoogleraar sociale geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen


• dr. J.W.A. Ridder-Numan, waarnemer
directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Den Haag


• drs. H.J. Smid, adviseur
directeur ZonMw, Den Haag


• prof. dr. ir. H.A. Smit
hoogleraar public health, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen / 
Eerstelijns Gezondheidszorg, Universitair Medisch Centrum Utrecht 


• dr. C. Smit
vertegenwoordiger patiënten en consumenten, Hoofddorp 


• prof. dr. A.E.M. Speckens
hoogleraar psychiatrie, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, 
Nijmegen


• dr. M.J. Trappenburg
politicoloog, bijzonder hoogleraar sociaal-politieke aspecten van de verzor-
gingsstaat, Universiteit van Amsterdam 


• dr. ir. C.M. Vos, waarnemer
directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaarden, 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag


• prof. dr. R. Vos
hoogleraar gezondheidsethiek en wijsbegeerte, Universiteit Maastricht


• prof. dr. E.G.E. de Vries, adviseur
voorzitter Raad voor Medische Wetenschappen, Amsterdam


• dr. J.N.D. de Neeling, secretaris
Gezondheidsraad, Den Haag
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De commissie


• prof. dr. J.P. Mackenbach, voorzitter
hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, 
Rotterdam


• prof. dr. W.J.J. Assendelft
hoogleraar huisartsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, 
Leiden


• prof. dr. R. Bal
hoogleraar beleid en bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus universiteit, 
Rotterdam


• prof. dr. L.M. Bouter
rector magnificus, Vrij Universiteit, Amsterdam


• prof. dr. R. Grol
hoogleraar kwaliteitsbevordering en bewaking in de huisartsgeneeskunde, 
Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen


• prof. dr. J. Kievit
hoogleraar medische besliskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, 
Leiden


• prof. dr. F.L. Leeuw
hoogleraar recht, openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
Universiteit Maastricht; directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Den Haag
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• prof. dr. P. B. M. Robben, adviseur
bijzonder hoogleraar effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van de gezond-
heidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam; senior stafadviseur Kenniscen-
trum IGZ, Den Haag


• dr. C. Smit
vertegenwoordiger patiënten en consumenten, Hoofddorp


• dr. M.J.A. Tasche
lid Raad van Bestuur, HaGaZiekenhuis, Den Haag


• dr. J.N.D. de Neeling, secretaris
Gezondheidsraad, Den Haag


• dr. S.M.F. Pluijm, secretaris
Gezondheidsraad, Den Haag


De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, 
wegens hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kun-
nen echter, dikwijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat 
behoeft op zich geen bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezond-
heidsraadcommissie. Openheid over mogelijke belangenconflicten is echter 
belangrijk, zowel naar de voorzitter en de overige leden van de commissie, als 
naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de uitnodiging om tot de com-
missie toe te treden wordt daarom aan commissieleden gevraagd door middel 
van het invullen van een formulier inzicht te geven in de functies die zij bekle-
den, en andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn voor 
het werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of 
gemelde belangen reden zijn iemand niet te benoemen. Soms zal een adviseur-
schap het dan mogelijk maken van de expertise van de betrokken deskundige 
gebruik te maken. Tijdens de installatievergadering vindt een bespreking plaats 
van de verklaringen die zijn verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars 
eventuele belangen op de hoogte zijn.
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Methodologische verantwoording 
literatuuronderzoek


Om te onderzoeken welke internationale en nationale studies naar de effecten 
van toezicht op (inspectie van) de gezondheidszorg zijn uitgevoerd verrichtte 
de commissie in juni 2009 een search in verschillende databases (PUBMED, 
MEDLINE, EMBASE). In verschillende landen worden verschillende Engelsta-
lige termen gebruikt voor het begrip ‘inspectie’. De zoekstrategie met de termen 
‘(inspector OR inspectorate OR inspect OR (government supervision) OR 
(supervisory board) OR (regulatory agency) OR (regulatory body) OR watchdog 
OR (external review) OR (clinical governance)) and (health care OR health) 
Field: Title’ leverde 116 publicaties op. Grotendeels waren dit opiniestukken of 
beschouwingen, waarin bijvoorbeeld werd gesteld dat het inspectietoezicht ver-
scherpt moet worden. Indien de zoekstrategie werd verengd met de zoekterm 
‘(effect OR effects OR effectiveness OR effective OR impact OR evaluation)’ 
bleven er niet meer dan vijf studies over, waarvan er geen enkele de effectiviteit 
van inspectietoezicht kwantitatief had onderzocht.16-20 Handmatig doorzoeken 
van de wetenschappelijke en grijze literatuur leverde ook geen relevante studies 
op. Via het netwerk van de RGO traceerde de commissie een recente Neder-
landse studie naar de haalbaarheid van het meten van effect van toezicht door de 
IZG op de gezondheid.21
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Casussen


De commissie heeft vijf toezichtactiviteiten geëvalueerd die de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Daarbij heeft de 
commissie gekeken naar hoe de effecten van toezicht op de kwaliteit van het 
zorgproces en de volksgezondheid onderzocht kunnen worden, welk type onder-
zoeksvragen onderzoekbaar zijn en welke methoden het geschiktst zijn om deze 
vragen te beantwoorden. 


Bij de evaluatie is onderscheid gemaakt tussen ex post en ex ante onderzoek. 
Eerst heeft zij de commissie geëvalueerhoe de effecten op de kwaliteit van het 
zorgproces en de volksgezondheid kunnen worden onderzocht van een toezicht-
activiteit die zich in het verleden heeft afgespeeld (ex post onderzoek). Vervol-
gens heeft zij eëvalueer hoe de effectiviteit kan worden onderzocht als de 
inspectie dezelfde activiteit in de toekomst gaat uitvoeren (ex ante evaluatie). 
Voor iedere toezichtactiviteit wordt een onderzoeksdesign uitgewerkt dat het 
geschiktst lijkt om ofwel ex post ofwel ex ante een effect vast te stellen op de 
kwaliteit van het zorgproces en op de volksgezondheid. 


In iedere casus is alleen gekeken naar de gewenste effecten op de kwaliteit 
van het zorgproces en de volksgezondheid. De overige gewenste en ongewenste 
effecten zijn buiten beschouwing gelaten.
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Selectie van de casussen
De volgende criteria zijn gebruikt bij de selectie van de activiteiten: 
1 vertegenwoordiging van verschillende domeinen van de gezondheidszorg 


(volksgezondheid, curatieve gezondheidszorg, verpleging en chronische 
zorg, geneesmiddelen en medische technologie, domeinoverstijgend)


2 vertegenwoordiging van verschillende typen toezicht (incidententoezicht, 
gefaseerd toezicht, thematisch toezicht) en typen maatregelen


3 generaliseerbaarheid van de casus naar een andere context
4 looptijd van de activiteit: bij voorkeur trajecten langer dan een jaar (dit geldt 


met name voor thematisch en gefaseerd toezicht).


Op basis van bovenstaande criteria zijn vijf toezichtactiviteiten gekozen:
1 circulaire methotrexaat
2 bulletins preventie ongewenste seksuele intimiteiten ‘Het mag niet, het mag 


nooit’ 
3 sluiting afdeling cardiochrirurgie St. Radboud
4 intensief gefaseerd toezicht op de verpleeghuiszorg 
5 thematisch toezicht op de Jeugdgezondheidszorg


Methodologische criteria 
De onderzoekbaarheid van het beantwoorden van verschillende typen onder-
zoeksvragen is bepaald aan de hand van een aantal criteria voor goed effecton-
derzoek: 
• beschrijving probleem, doel, interventie en effecten: zijn (kunnen) het pro-


bleem, doel, de inhoud van de toezichtinterventie en de beoogde effecten hel-
der (worden) beschreven?


• werkingsmechanisme: is er een beschrijving van de keten van toezichtactivi-
teit naar effect, of kan deze achteraf beschreven worden; is het beoogde wer-
kingsmechanisme plausibel?


• vergelijking interventie en referentie/controlegroep randomisatie: in hoe-
verre kunnen de interventie- en controlegroep gerandomiseerd worden, is het 
aantal eenheden voor randomisatie groot genoeg, is het ethisch-politiek en 
financieel haalbaar om te randomiseren? In hoeverre zijn de groepen verge-
lijkbaar?


• effectmaten: in hoeverre zijn (kunnen) de effectmaten betrouwbaar worden 
gemeten, zijn de metingen afkomstig uit een onafhankelijke databron, zijn ze 
gemeten door een onafhankelijke onderzoeker?


• voor-na vergelijking/trend data: zijn er gegevens over de effectmaten 
beschikbaar om een voor-na vergelijking uit te voeren, of kunnen deze gege-
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vens verzameld worden, zijn er meerdere meetmomenten voor- en na de toe-
zichtactiviteit beschikbaar? 


• bias: is er betrouwbare informatie beschikbaar over ‘verstorende’ variabelen 
die een mogelijk effect van de toezichtactiviteit op de effectmaten zouden 
kunnen verklaren, of kan deze informatie verzameld worden?


1 Circulaire methotrexaat


De foliumzuurantagonist methotrexaat (MTX) is een cytostaticum (medicijn dat 
gebruikt wordt bij de behandeling van kanker) dat tevens gebruikt wordt voor 
patiënten met reumatoïde artritis (RA) en ernstige therapieresistente psoriasis. In 
de afgelopen twee jaar zijn bij de IGZ elf meldingen geweest van vermijdbare 
ongevallen van MTX-intoxicaties, waarvan zes met dodelijke afloop. De onge-
vallen waren te wijten aan fouten in het voorschrijven van de doseringsfrequen-
tie. Patiënten met RA dienen eenmaal per week een dosis MTX te krijgen. De 
doseringsfrequentie van eenmaal per week is echter ongebruikelijk, waardoor 
sommige patiënten een dagdosering in plaats van een weekdosering hebben ont-
vangen. Uit een nadere analyse van de incidenten door de IGZ bleek dat er in de 
keten van voorschrijven tot toediening bij de patiënt een of meerdere primaire 
fouten zijn gemaakt. Bij alle voorschrijvers van MTX komen onvolledige recep-
ten voor, waarop staat ‘gebruik bekend’ of ‘gebruik volgens schema patiënt’. 
Door het ontbreken van een overdoseringssignaal in het automatiseringssysteem 
van arts en apotheek en het falen van de (eind)controle in de apotheek bleef de 
initiële voorschrijffout onopgemerkt [28]. 


Ondanks herhaalde waarschuwingen komen nog steeds calamiteiten met 
MTX voor. Daarom heeft de inspectie in juli 2008 een circulaire geschreven aan 
voorzitters van koepels van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen [29]. In 
de circulaire beveelt de IGZ een aantal maatregelen aan om de kwaliteit van het 
zorgproces te verbeteren, waaronder: aanpassing van de medicatiebewakings-
software, handmatige (eind)controle door apotheker of apothekersassistente 
zolang de softwaresystemen niet zijn aangepast) en speciale verpakkingen voor 
niet-oncologische toepassingsgebieden en bijbehorende doseringen. 


De volgende onderzoeksvragen zijn ex post (vraag 1) en ex ante (vraag 2) gefor-
muleerd:
1 Wat waren de effecten van het uitbrengen van een circulaire X over overdo-


sering met MTX waarin werd gedreigd met tuchtrechtelijke maatregelen én 
die gericht was aan koepelorganisaties, op het aantal voorschrijffouten door 
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artsen, het aantal keer dat MTX verkeerd wordt afgegeven door apothekers 
en het aantal mensen dat overlijdt? 


2 Wat zijn de effecten van het uitbrengen van een circulaire X over overdose-
ring met MTX (versus geen circulaire, versus circulaire Y, een milde versus 
eisende toonzetting, wel versus geen dreiging met tuchtrechter) versus ander 
soort toezichtactiviteit (bijvoorbeeld. inspectiebezoek) op het aantal voor-
schrijffouten door artsen, het aantal keer dat MTX verkeerd wordt afgegeven 
door apothekers en het aantal mensen dat overlijdt?


Mogelijke primaire effectmaten voor de kwaliteit van het zorgproces zijn het 
aantal voorschrijffouten door artsen en het aantal keer dat MTX verkeerd wordt 
afgegeven door de apothekers. Beide effectmaten zijn relevant, omdat overdose-
ring van MTX een directe relatie heeft met ernstige toxiciteit en overlijden. Het 
aantal keer dat MTX verkeerd wordt afgegeven door de apothekers kan gedefini-
eerd worden als het aantal te hoge niet-oncologische doseringen als proportie van 
het totaal aantal niet-oncologische doseringen.


De effecten van het uitbrengen van een circulaire op de kwaliteit van het zorg-
proces bij apotheken, huisartsen en specialisten lijken zowel ex post als ex ante 
goed onderzoekbaar (zie tabel 2, categorie A1, A3). Het achterliggende pro-
bleem, het doel, de beoogde effecten en het werkingsmechanisme van de toe-
zichtactiviteit kunnen door middel van een beleidstheoretische analyse ex post 
achterhaald of ex ante geformuleerd worden. Met een tijdreeksanalyse is te 
onderzoeken of de frequentie van het aantal te hoog afgegeven niet-oncologische 
MTX-doseringen na het uitbrengen van de circulaire gedaald is in vergelijking 
met ervoor. Er zijn verschillende kwalitatief goede geneesmiddelenregistratie-
systemen met herhaalde meetmomenten die geschikt lijken om de effecten op 
deze relevante maat te onderzoeken. Een beperking van een tijdreeksanalyse is 
dat een mogelijke afname in de uitkomstmaten niet met zekerheid toegeschreven 
kan worden aan de toezichtinterventie, omdat er geen referentiegroep is. Het is 
daarom van belang om inzicht te krijgen in andere interventies die ertoe kunnen 
hebben geleid dat er minder voorschrijf- en afgiftefouten worden gemaakt. 


Het is mogelijk de resultaten van een tijdreeksanalyse te staven met de resul-
taten van andere onderzoeksmethoden. Door middel van interviews met de 
betrokken artsen en apothekers is bijvoorbeeld te onderzoeken in welke mate de 
circulaire naar het inzicht van zorgaanbieders en inspecteurs heeft bijgedragen 
aan een verbetering van de kwaliteit van het zorgproces. 


De effecten op de volksgezondheid (ernstige toxiciteit en sterfte ten gevolge 
van overdosering met MTX ) zijn ex post niet goed te meten vanwege gebrek aan 
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betrouwbare databronnen (zie tabel 2, categorie A2). De betrouwbaarheid van 
meldingen die geregistreerd staan in de interne IGZ-database is twijfelachtig, 
doordat het geen onafhankelijke databron is en doordat het aan zorgverleners zelf 
overgelaten wordt of zij een incident wel of niet melden. Voor zover bekend zijn 
er geen betrouwbare externe databronnen waarin de effectmaten geregistreerd 
staan.


Ex ante is het vermoedelijk ook mogelijk de effecten op het zorgproces te 
meten met een cluster-randomised trial als de circulaire gericht wordt aan artsen 
en apothekers. Er zijn voldoende eenheden voor randomisatie, de effectmaten 
kunnen betrouwbaar worden vastgesteld, en ethische bezwaren liggen niet voor 
de hand. Een mogelijk probleem is contaminatie van de controlegroep: patiënten 
in de controlegroep krijgen ook een deel van de interventie. Door de zorgaanbie-
ders te vragen of ze bekend zijn met de inhoud van de circulaire kan onderzocht 
worden of er subgroepen zijn waarin de interventie wel of niet werkt. Met kwali-
tatieve onderzoeksmethoden die gekoppeld zijn aan de trial, ontstaat inzicht in 
het toezichtsproces, de context van de trial en waarom een trial wel of niet werkt.


Het is echter de vraag in hoeverre het noodzakelijk is om een kostbare trial 
uit te voeren als de effecten met een goede tijdreeksanalyse vast te stellen zijn.


2 Bulletins preventie ongewenste seksuele intimiteiten ‘Het mag niet, 
het mag nooit’


Ongewenste seksuele intimiteiten, zoals onnodige aanrakingen, seksuele toespe-
lingen, aanranding en verkrachting, zijn niet toelaatbaar in de relatie tussen zorg-
verleners en patiënten en tussen patiënten onderling. De IGZ houdt zich al meer 
dan twintig jaar bezig met het voorkomen van seksuele intimidatie. In 1988 
bracht de inspectie een bulletin uit met de titel ‘Sexueel misbruik door hulpverle-
ners’. Tien jaar later, in 1998, heeft de inspectie een bulletin uitgegeven ‘Het mag 
niet, het mag nooit’. Dit bulletin bevat voorlichting over seksuele intimidatie in 
de gezondheidszorg, met informatie voor instellingen, zorgverleners, beroeps-
verenigingen en opleidingen. In 2004 stuurde de IGZ een geactualiseerde, gelijk-
namige uitgave van dit bulletin naar alle instellingen en zorgverleners. Deze 
bulletins bespreken wanneer er sprake is van seksuele intimidatie en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Ten tweede wijst de inspectie erop dat zorgverleners 
aangeklaagd kunnen worden, omdat seksuele intimidatie strafbaar is op grond 
van het burgerlijk wetboek, en dat een zorgverlener die over de scheef gaat ook 
voor het tuchtcollege gedaagd kan worden. Ten derde geeft de IGZ aanbevelin-
gen voor het ontwerpen en implementeren van beleid om seksuele intimidatie te 
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voorkomen. Tot slot beschrijft het bulletin welke procedures er zijn voor klacht-
behandeling en melding van ongewenste seksuele intimiteiten bij de inspectie. 


De inspectie dringt erop aan alle calamiteiten van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag te melden. Op het moment van uitbrengen van het bulletin was het 
wettelijk echter nog niet verplicht incidenten te melden bij de inspectie. Vanaf 
juni 2005 geldt deze wettelijke verplichting voor instellingen wel. 


De volgende onderzoeksvragen zijn ex post (vraag 1) en ex ante (vraag 2) gefor-
muleerd:
1 Wat waren de effecten van het uitbrengen van twee bulletins X over de pre-


ventie van ongewenste seksuele intimiteiten op de frequentie van ingevoerde 
preventieve maatregelen om ongewenste seksuele intimiteiten in instellingen 
te voorkomen én op de incidentie van ongewenste seksuele intimiteiten tus-
sen zorgverleners en patiënten en tussen patiënten onderling?


2 Wat zijn de effecten van het uitbrengen van een bulletin (versus geen bulle-
tin, versus bulletin Y, met een dreigende versus een belonende toonzetting), 
versus een ander type interventie (bijvoorbeeld toezichtbezoek) op de fre-
quentie van ingevoerde preventieve maatregelen om ongewenste seksuele 
intimiteiten in instellingen te voorkomen én op de incidentie van ongewenste 
seksuele intimiteiten tussen zorgverleners en patiënten en tussen patiënten 
onderling?


Mogelijke primaire effectmaten zijn: 
• het aantal zorgaanbieders dat de aanbevolen maatregelen heeft ingevoerd
• het aantal zorgaanbieders dat stelling heeft genomen tegen seksuele intimida-


tie in beroepscodes en gedragsregels
• aanwezigheid van een klachtenregeling
• aanwezigheid van een meldingsprocedure incidenten van seksueel misbruik
• aanwezigheid van een vertrouwenspersoon
• aanwezigheid van personeelsbeleid waarvan seksuele intimidatie onderdeel 


is
• intercollegiale toetsing en intervisiebijeenkomsten waar gesproken wordt 


over seksuele intimidatie
• het schrijven, gebruiken en bijstellen van richtlijnen en protocollen voor sek-


suele intimidatie. 


Een mogelijke effectmaat voor de volksgezondheid is de incidentie van onge-
wenste seksuele intimiteiten tussen zorgverleners en patiënten én tussen patiën-
ten onderling.
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Ex post zou het uitbrengen van de bulletins op de kwaliteit van het zorgproces in 
een voor-na vergelijking onderzocht kunnen worden door te meten of er na het 
uitbrengen van het bulletin een toename te zien is van het aantal zorgaanbieders 
dat de door IGZ aanbevolen maatregelen neemt om ongewenste seksuele intimi-
teiten te voorkomen (zie tabel 2, categorie A1). Van deze effectmaten zijn geen 
gangbare betrouwbare gegevens beschikbaar. Wellicht kunnen ze in een steek-
proef van zorgaanbieders retrospectief verzameld worden op basis van dossier-
onderzoek en interviews met de zorgaanbieders. Het is echter onbekend of de 
gegevens daadwerkelijk te achterhalen zijn, wat de kwaliteit ervan is en in hoe-
verre ze vergelijkbaar zijn tussen instellingen en over de tijd. Tevens is het aan-
nemelijk dat instellingen op eigen initiatief andere preventieve beleidsmaat-
regelen genomen hebben om ongewenste seksuele intimiteiten te voorkomen; 
een eventueel effect op het zorgproces kan hierdoor niet met zekerheid toege-
schreven worden aan de toezichtinterventie. 


De effecten op de volksgezondheid lijken ex post ook niet goed onderzoek-
baar door gebrek aan betrouwbare databronnen (zie tabel 2, categorie A2). De 
meldingen van ongewenste seksuele intimiteiten zijn niet betrouwbaar gemeten, 
en lijken daarom minder geschikt voor effectonderzoek.


Ex ante zijn de effecten van het uitbrengen van bulletins op de kwaliteit van 
het zorgproces mogelijk te onderzoeken met een cluster-randomised trial. Op 
basis van een systematische bibliografie van de literatuur of interviews met zorg-
verleners en patiënten die in instellingen werken/wonen, is een effectieve inter-
ventie te bedenken. Vervolgens kunnen in een trial verschillende toezichtmaat-
regelen met elkaar worden vergeleken, waaronder het versturen van verschil-
lende typen bulletins met adviezen over mogelijke preventiemaatregelen (dwin-
gende toonzetting versus milde toonzetting, kritische versus opbouwende 
toonzetting, belonende versus dreigende toonzetting) of regelmatige toezichtbe-
zoeken, waarbij de inspectie daadwerkelijk controleert of de aanbevolen preven-
tieve maatregelen ingevoerd zijn. Het is de vraag in hoeverre het mogelijk is om 
een goede voor-meting te krijgen zonder de na-meting te beïnvloeden. Als 
bestuurders of zorgverleners door hebben dat de inspectie informatie verzamelt 
over ongewenste seksuele intimiteiten kan dit tot gevolg hebben dat ze zich 
anders gaan gedragen. De voor-meting wordt dan ook een interventie. Om bias te 
beperken is het nodig de zorgverleners te vragen documentatie aan te leveren 
zonder dat de reden hiervoor gemeld wordt.


De effecten van bulletins op de volksgezondheid zijn vermoedelijk lastig te 
meten in een cluster-randomised trial, doordat de incidentie van ongewenste 
seksuele intimiteiten, gezien de beladenheid van het onderwerp, niet betrouw-
baar gemeten kan worden (zie tabel 2, categorie A4).
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3 Sluiting afdeling cardiochirurgie St. Radboud


Eind september 2005 lekte een interne e-mail uit van een medewerker van het 
UMC St. Radboud. Hij wilde zijn collega’s aanzetten zich intensiever in te span-
nen om de veiligheid van de hartchirurgie bij volwassenen te bevorderen, omdat 
de sterfte in het Radboud tweemaal zo hoog was als in andere instellingen. Dit 
bericht ontketende een storm van media-aandacht. Begin oktober 2005 schreef 
het Radboud aan de IGZ dat de hoge sterfte deels veroorzaakt werd doordat de in 
het UMC geopereerde patiënten een verhoogd risico zouden hebben. In novem-
ber 2005 startte het Radboud een intern project om de zorg voor volwassenen 
hartchirurgische patiënten te verbeteren. Kort daarna werd een interne commissie 
ingesteld die op basis van dossiers de sterfgevallen in 2004 en 2005 moest onder-
zoeken. In dezelfde maand besloot de IGZ naar aanleiding van anonieme berich-
ten en aanhoudende onrust tot een eigen nader onderzoek. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door een commissie met niet-betrokken medische specialisten (de 
externe onderzoekscommissie EOC) onder voorzitterschap van de IGZ. De com-
missie kreeg als opdracht bedreigingen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg 
binnen de hartchirurgische zorgketen te identificeren, de juistheid van de sterfte-
cijfers te beoordelen en deze te verklaren.


De EOC stelde vast dat bij hartchirurgische patiënten in het Radboud in 2004 
sprake was geweest van een abnormaal hoge sterfte en, in de periode 2003-2005, 
van een hoge tot zeer hoge incidentie van heringrepen wegens bloedingen en 
‘harttamponade’ (gedeeltelijk disfunctioneren van het hart door ongewenste aan-
wezigheid van vloeistof in het hartzakje). Ook was er meer postoperatief orgaan-
falen. Deze verhoogde mortaliteit en morbiditeit konden niet verklaard worden 
door het risicoprofiel van de patiëntenpopulatie: in het Radboud werden in ver-
gelijking met elders geen complexere patiënten geopereerd. Ook kon de schuld 
niet bij één persoon of één groep in de cardiochirurgische zorgketen gevonden 
worden. De oorzaken moesten, zo concludeerde de EOC, vooral gezocht worden 
in fouten en problemen in de hele hartchirurgische zorgketen. Er was onder meer 
weinig afstemming, weinig protocollering, weinig multidisciplinair optreden, 
nauwelijks uniformiteit in optreden, nauwelijks toetsing van het handelen en 
gebrekkig leiderschap. Nog dezelfde dag beval de IGZ de Raad van Bestuur om 
de hartchirurgische ingrepen bij volwassenen met onmiddellijke ingang te sta-
ken. De afdeling is pas weer heropend toen voldaan was aan de eisen die de 
inspectie had gesteld.
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De volgende onderzoeksvragen zijn ex post (vraag 1) en ex ante (vraag 2) gefor-
muleerd:
1 Wat waren de effecten van sluiting van de afdeling hartchirurgie van het St. 


Radboud op de onderlinge afstemming van zorgverleners, uniformiteit in 
optreden, leiderschap en protocollering en mortaliteit? 


2 Wat zijn de effecten van sluiting van een ziekenhuisafdeling (versus geen 
bestuursrechterlijke maatregel, versus advies) op de onderlinge afstemming 
van zorgverleners, uniformiteit in optreden, leiderschap en protocollering en 
mortaliteit?


Mogelijke effectmaten voor de kwaliteit van het zorgproces zijn onderlinge 
afstemming tussen de zorgverleners, uniformiteit in optreden, multidisciplinair 
optreden, leiderschap en protocollering. Mogelijke effectmaten voor de volksge-
zondheid zijn sterfte en het optreden van morbiditeit. 


Het effect van sluiting van de afdeling cardiologie in het Radboudziekenhuis op 
de kwaliteit van het zorgproces kan ex post niet goed getoetst worden, omdat de 
zorgprocesmaten voor- en na de sluiting niet op systematische wijze verzameld 
zijn (zie tabel 2, categorie A1). Op basis van een reconstructie van de gebeurte-
nissen in het Radboud ten tijde van het optreden van de IGZ tot enige tijd na de 
heropening van de afdeling hartchirurgie, is het wel mogelijk om aannemelijk te 
maken dat het IGZ-optreden heeft geleid tot een bespoediging van de verbetering 
van de kwaliteit van het zorgproces. 


De effecten op de volksgezondheid kunnen ex post gemeten worden met een 
tijdreeksanalyse van incidentie van overlijden en complicaties, gecorrigeerd voor 
relevante patiëntkenmerken (zie tabel 2, categorie A2). Het is echter twijfelach-
tig of een daling in het sterftecijfer kan worden toegeschreven aan de sluiting van 
de afdeling, omdat er geen goede controle voor verstorende variabelen mogelijk 
is. 


Ex ante zijn de effecten van sluiting van een afdeling met een voor-na verge-
lijking te onderzoeken. Als de IGZ zich vooraf realiseert dat ze het effect van een 
sluiting wil meten, kan ze investeren in een meer systematische, gestandaardi-
seerde meting van de kwaliteit van het zorgproces voor en na de toezichtinter-
ventie. Bij de effectmeting moet rekening gehouden worden met andere gelijk-
tijdige interventies die het ziekenhuis uitvoert om de kwaliteit van het zorgproces 
op de desbetreffende afdeling te verbeteren. Het is daarom zinvol om een voor-
na vergelijking te combineren met een kwalitatief onderzoek waarin de effectke-
ten in kaart wordt gebracht. De effecten van toezicht op de volksgezondheid zijn 
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ex ante op dezelfde wijze te onderzoeken als ex post, namelijk met een tijdreeks-
analyse met sterfte als effectmaat. 


4 Intensief gefaseerd toezicht op de verpleeghuiszorg


In 2004 constateerde de IGZ op basis van een onderzoek in zestig verpleeghui-
zen dat in 80 procent van de verpleeghuizen de minimaal noodzakelijke zorg 
conform de met de brancheorganisaties in 2001 overeengekomen tien eisen nog 
steeds niet gegarandeerd was. Dit ondanks aanhoudende signalen in de media 
over tekortschietende verpleeghuiszorg én ondanks verbeteringen sinds 2000. De 
staatssecretaris van VWS zegde maatregelen toe. Een van de maatregelen was 
intensief toezicht door de IGZ. 


In de periode 2005-2006 bezocht de inspectie alle 640 instellingen die ver-
pleeghuiszorg leveren. Tijdens de toezichtbezoeken onderzochten de inspecteurs 
een aantal aspecten van de kwaliteit van het zorgproces door middel van inzage 
in documenten en zorgdossiers, gesprekken met leidinggevenden en verzorgen-
den, een gesprek met de cliëntenraad, een rondgang door de instelling ‘bij voor-
keur onder begeleiding van een teamleider of afdelingshoofd’ en een afsluitend 
gesprek met het bestuur van de instelling. De onderzochte aspecten betroffen 
vooral het al dan niet aanwezig zijn en functioneren van registraties (van bijvoor-
beeld decubitus), protocollen, richtlijnen, regelingen en controlesystemen op vijf 
gebieden (bewaking en verbetering van de zorgkwaliteit, voorwaarden voor cli-
entgerichte zorg, zorgverlening op basis van de individuele zorgvraag, voorwaar-
den voor professioneel en deskundig handelen en organisatieomstandigheden). 
De inspecteur ging na of de gestelde norm voor elk van de onderzochte aspecten 
bekend was, consequent werd nageleefd en of er sprake was van regelmatige bij-
stelling en bewaking. De volgorde waarin de instellingen werden bezocht, is 
bepaald op basis van de ingevulde digitale vragenlijst, het zogenaamde inspectie-
formulier (sinds 2004 wordt dit jaarlijks verzonden). 


De instellingen die op de inspectieformulieren het slechtst scoorden, bezocht 
de inspectie als eerste. Alle instellingen ontvingen na het toezichtbezoek een rap-
portage met de beoordeling van de eigen instelling. De overgrote meerderheid 
(598 van de 640) moest op basis hiervan een plan van aanpak opstellen om – 
binnen een vastgestelde termijn – verbeteringen door te voeren. De IGZ beoor-
deelde deze plannen vervolgens en stelde vast dat de voorgestelde verbeteracties 
in ruim van de helft van de gevallen voldoende waren. 


De IGZ concludeerde in december 2006 in haar rapport over het ‘geïntensi-
veerd toezicht’ op basis van de inspectieformulieren dat ‘cliënten in verpleeghui-
zen […] minder risico [lopen] op onverantwoorde zorg dan het geval was in 
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2004/2005’, maar ook dat de verbeteringen niet snel gaan en er nog veel winst te 
halen valt. De 149 instellingen die tijdens de toezichtbezoeken in 2005/2006 op 
55 procent of meer van de getoetste zorgonderdelen niet aan de norm voldeden, 
bezocht de inspectie in 2006 en 2007 opnieuw. In haar rapport van mei 2008 
stelde de IGZ vast dat de kwaliteit van het zorgproces in deze 149 instellingen 
inmiddels verbeterd was. Het percentage van de onderzochte zorgonderdelen 
waarop de instellingen aan de norm voldeden, was toegenomen van 45 tot 78 
procent. De IGZ concludeerde dat ‘de plannen van aanpak [van de 149 risico-
volle instellingen] daadwerkelijk hebben geleid tot verbeteringen in de kwaliteit 
van het zorgproces. Het risico op onverantwoorde zorg voor de cliënt is ten 
opzichte van 2006 verder gedaald.’


De volgende onderzoeksvragen zijn ex post (vraag 1) en ex ante (vraag 2) 
geformuleerd:
1 Wat waren de effecten van een intensief gefaseerd toezicht X op de aanwezig-


heid van ziekteregistraties, protocollen, richtlijnen, regelingen en controlesy-
stemen en de incidentie van morbiditeit? 


2 Wat zijn de effecten van een intensief gefaseerd toezicht (versus geen 
bestuursrechterlijke maatregel, versus advies), op de aanwezig van registra-
ties, protocollen, richtlijnen, regelingen en controlesystemen en de incidentie 
van morbiditeit?


Mogelijke effectmaten voor de kwaliteit van het zorgproces zijn de aanwezigheid 
van ziekteregistraties, protocollen, richtlijnen, regelingen en controlesystemen. 
Een mogelijke effectmaat voor de volksgezondheid is de incidentie van decubi-
tus. 


Ex post lijken de effecten van het gefaseerde intensieve toezicht in de verpleeg-
huiszorg op de kwaliteit van het zorgproces moeilijk onderzoekbaar (zie tabel 2, 
categorie B1). Er is sprake van een zeer complexe interventie, waarbij de IGZ 
met een heel pakket maatregelen probeert om diverse aspecten van de kwaliteit 
van het zorgproces te beïnvloeden. De beschikbare informatie over de effectma-
ten lijkt van onvoldoende kwaliteit om door middel van een tijdreeksanalyse de 
effecten van het toezicht op de kwaliteit van zorg deugdelijk te kunnen onderzoe-
ken. Wel is het mogelijk door een reconstructie van de uitwerking van de toe-
zichtactiviteit aannemelijk te maken hoe het toezicht heeft gewerkt. 


De gewenste effecten op de volksgezondheid zijn ex post en ex ante te onder-
zoeken met een tijdreeksanalyse, waarbij informatie over decubitus uit de LPZ-
databron (Landelijk Prevalentie Zorgproblemen) gebruikt wordt als effectmaat 
(zie tabel 2, categorie B2 en B4). Met de nodige slagen om de arm kan een trend 
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in de frequentie van decubitus geïnterpreteerd worden als een effect van het gefa-
seerde intensieve toezicht. Door het ontbreken van een controleconditie en 
gelijktijdige beïnvloeding van de kwaliteit van het zorgproces door andere acto-
ren is het echter zonder aanvullende informatie over de werkzaamheid van het 
toezicht niet mogelijk om deze trend toe te schrijven aan de onderzochte IGZ-
interventie. 


De effecten van het intensieve gefaseerde toezicht in de verpleeghuiszorg op 
de kwaliteit van het zorgproces kunnen ex ante onderzocht worden met een tijd-
reeksanalyse of voor-na vergelijking (zie tabel 2, categorie B3). Door het ontbre-
ken van betrouwbare maten voor de kwaliteit van het zorgproces lijkt het ex ante 
echter lastig om de effecten van toezicht kwantitatief te meten. Ethisch en poli-
tiek lijkt het onhaalbaar om een experimentele studie uit te voeren als de kwali-
teit van het zorgproces in een bepaalde sector zo slecht is dat intensief toezicht 
noodzakelijk is. In zo’n situatie lijkt het niet haalbaar om een deel van de ver-
pleeghuizen geen toezicht of slechts een eenvoudige vorm van toezicht te geven. 


De effecten van een ‘niet intensief’ gefaseerd toezicht in de verpleeghuiszorg 
zijn ex ante vermoedelijk wel te onderzoeken met een experimentele studie. 


5 Toezicht jeugdgezondheidszorg


De jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en 
bewaken van een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. De JGZ volgt 
alle kinderen vanaf hun geboorte op een aantal vaste momenten. Belangrijke 
taken zijn het volgen van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ont-
wikkeling van kinderen én het geven van informatie aan ouders. Tevens heeft de 
JGZ als kerntaak om in een vroeg stadium lichamelijke en/of psychosociale pro-
blemen bij kinderen te signaleren, en om hen door te verwijzen of adequate 
behandeling te geven. 


Belangrijke aandachtsgebieden van de JGZ zijn: vroegtijdige signalering van 
en begeleiding bij kindermishandeling, waaronder vrouwelijke genitale vermin-
king en preventie van overgewicht. De inspectie vindt dat de JGZ de kwaliteit 
van het zorgproces op deze aandachtsgebieden verder kan verbeteren. Hiertoe 
heeft de inspectie een toetsingskader met normen opgesteld. De inspectie heeft 
vervolgens op basis hiervan een vragenlijst opgesteld over het bereik van de 
JGZ, tijdige signalering van risicokinderen- en gezinnen, de beschikbaarheid van 
werkzame interventies, de aanpak van kindermishandeling in het algemeen en 
vrouwelijke genitale verminking in het bijzonder, de signalering en aanpak van 
overgewicht, deelname van de JGZ aan Zorgadviesteams en het volgen van de 
zorg wanneer de JGZ kinderen doorverwijst naar andere instellingen. Het doel 
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van de vragenlijst was om een impuls te geven aan kwaliteitsverbetering van de 
JGZ op de bovengenoemde aandachtsgebieden. De vragenlijst is begin 2008 
gestuurd aan alle 50 instellingen voor JGZ 0-4 jaar (consultatiebureaus en 
GGD’s) en alle 31 instellingen voor JGZ 4-19 jaar (GGD’s). 


Op basis van de resultaten van de vragenlijst heeft de inspectie een aantal 
algemene maatregelen geformuleerd en voor iedere instelling een rapport opge-
steld, waarin zij de instellingen verzoekt een plan van aanpak op te stellen voor 
de onderdelen van de vragenlijst waarop zij scoorden met ‘in de startblokken’ of 
‘op weg’. Tevens heeft de inspectie acht instellingen bezocht die goed of juist 
slecht scoorden. Het doel van deze bezoeken was om de resultaten van het onder-
zoek in een goede context te kunnen plaatsen en minder goed scorende instellin-
gen te stimuleren hun werkwijze te verbeteren. De inspectie heeft in 2009 
aangekondigd om in een steekproef te controleren of de minder goed scorende 
instellingen het verbeterplan daadwerkelijk uitvoeren. In 2011 zal de inspectie 
het onderzoek herhalen om te controleren of de zorg aan alle gestelde normen 
voldoet. 


De volgende onderzoeksvragen zijn ex post (vraag 1) en ex ante (vraag 2) 
geformuleerd:
1 Wat waren de effecten van een thematisch toezicht X op de frequentie van 


door de IGZ aanbevolen maatregelen én de incidentie van overgewicht, kin-
dermishandeling en psychosociale problemen bij kinderen?


2 Wat zijn de effecten van een thematisch toezicht (versus geen thematisch toe-
zicht, versus bulletin, versus toezichtbezoek, versus gefaseerd toezicht) op de 
frequentie van door de IGZ aanbevolen maatregelen én de incidentie van 
overgewicht, kindermishandeling en psychosociale problematiek bij kinde-
ren?


Mogelijke effectmaten voor de kwaliteit van het zorgproces zijn: bereik van de 
JGZ, signalering van risicokinderen- en gezinnen, de beschikbaarheid van werk-
zame interventies, de aanpak van kindermishandeling in het algemeen en vrou-
welijke genitale verminking in het bijzonder, de signalering en aanpak van 
overgewicht en deelname van de JGZ aan Zorgadviesteams. Voor de volksge-
zondheid zijn de effectmaten: voorkomen van overgewicht, psychosociale pro-
blematiek en kindermishandeling.


De effecten van het thematische toezicht in de jeugdgezondheidszorg op de kwa-
liteit van het zorgproces (zie tabel 2, categorie B1) lijken ex post lastig te meten. 
Net als in de voorgaande casus – intensief gefaseerd toezicht op de verpleeghuis-
zorg – is er sprake van een complexe interventie, waarbij de inspectie met een 
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heel pakket maatregelen probeert om diverse aspecten van de kwaliteit van het 
zorgproces te beïnvloeden. De informatie, die de inspectie voorafgaand aan en na 
afloop van het toezicht verzameld heeft met door henzelf ontwikkelde vragenlijs-
ten lijkt niet betrouwbaar. 


De effecten op de volksgezondheid zijn ex post moeilijk te meten. De veran-
dering in de effectmaat overgewicht is voor en na de toezichtactiviteit niet groot 
genoeg om een effect aan te tonen; de twee andere relevante effectmaten – psy-
chosociale problematiek en kindermishandeling – zijn niet geregistreerd in 
externe databronnen. Tegelijkertijd met de toezichtactiviteit zijn er veel andere 
interventies uitgevoerd om overgewicht te voorkomen, waardoor het lastig is om 
een onafhankelijk effect van het toezicht vast te stellen.


Ex ante kunnen de effecten van het thematische toezicht op de kwaliteit van 
de jeugdgezondheidszorg en de volksgezondheid mogelijk onderzocht worden 
met een studie waarin kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd wor-
den en die bestaat uit vier fasen: 
• ontwikkelingsfase. In deze fase kan op basis van een systematisch literatuur-


onderzoek aan de hand van de criteria van Wilsun en Junger* én gesprekken 
met zorgverleners uit de JGZ een instrument ontwikkeld worden om JGZ- 
instellingen op te sporen die ondermaatse kwaliteit van zorg leveren en om 
effectieve toezichtinterventie te ontwikkelen


• pilotfase. In deze fase kunnen het instrument en de interventie worden uitge-
test en waar nodig worden verbeterd


• evaluatiefase. De effectiviteit van het risicodetectie-instrument en de inter-
ventie kunnen vervolgens getoetst worden in een cluster-randomised trial, 
waaraan een kwalitatieve studie gekoppeld is om te onderzoeken waarom het 
thematisch toezicht wel of niet werkt én hoe het werkt. 


• implementatiefase. In een implementatiestudie is vervolgens te bekijken hoe 
het thematisch toezicht het beste ingebed kan worden in de praktijk. Op basis 
van de ervaringen in de praktijk zijn verbeteringen mogelijk in het thema-
tisch toezicht. 


 


* Wilson JMG, Junger G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: WHO; 1968.
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Tabel 2  De mate van onderzoekbaarheid van de effecten van de onderzochte toezichtinterventies op de kwaliteit van het 
zorgproces en de volksgezondheid.


Ex post Ex ante
Zorgproces Volksgezondheid Zorgproces Volksgezondheid


Enkelvoudige interventies


circulaire methotrexaat


bulletins preventie ongewenste 
seksuele intimiteiten 


sluiting afdeling cardiochirurgie 
St. Radboud


A1


+ 
tijdreeks zonder 
controle, externe 
data


-
voor-na vergelijking 
zonder controle; 
retrospectieve 
externe data


-
kwalitatieve 
reconstructie van 
werkwijze voor en 
na sluiting


A2


-
tijdreeks zonder 
controle, interne 
data (incidenten 
meldingen)


-
tijdreeks zonder 
controle, interne 
data (incidenten 
meldingen)


+/-
tijdreeks zonder 
controle, externe 
data


A3


+
tijdreeks zonder 
controle, externe data


++
cluster-randomised trial


+/- 
voor-na vergelijking 
zonder controle, externe 
data


A4


-
tijdreeks zonder 
controle, externe data 


-
cluster-randomised trial


+/-
tijdreeks zonder 
controle, externe data


Complexe interventies


intensief gefaseerd toezicht op 
de verpleeghuiszorg


thematisch toezicht op de 
jeugdgezondheidszorg


B1


-
kwalitatieve 
reconstructie


-
voor-na vergelijking 
zonder controle, 
interne data


B2


+
tijdreeks zonder 
controle, externe 
data (LPZ)


-
tijdreeks zonder 
controle, externe 
data (JGZ)


B3


-
voor-na meting zonder 
controle, externe data


+
cluster-randomised trial 
(complexe interventie)


B4


+
tijdreeks zonder 
controle, externe data 
(LPZ)


+
cluster-randomised trial


-- zeer slecht onderzoekbaar, - slecht onderzoekbaar, +/- matig onderzoekbaar, + goed onderzoekbaar,  
++ zeer goed onderzoekbaar
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FBijlage


Effecten van toezicht door de IGZ: 
invitational conference (30 juni 2010)


Op 30 juni 2010 organiseert de Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) een invitational conference over onderzoek naar effecten van toezicht 
door de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De genodigden zijn 
vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen, zorgverleners, bestuur-
ders van zorginstellingen en onderzoekers. Dagvoorzitter is prof. J. Mackenbach, 
tevens voorzitter van de RGO-commissie Onderzoek naar de effecten van toe-
zicht door de IGZ. Het doel van de bijeenkomst is om met deskundigen uit het 
veld te discussiëren over die vragen naar effecten van IGZ-toezicht die relevant 
zijn om te onderzoeken. 


Opening


RGO-voorzitter prof. P. van der Maas opent de vergadering. Hij vertelt dat de 
RGO bezig is een advies voor te bereiden over onderzoek naar de effecten van 
toezicht door de IGZ. De minister van VWS heeft de RGO gevraagd om te advi-
seren over de manier waarop de effecten van toezicht door de IGZ wetenschap-
pelijk verantwoord onderzocht kunnen worden, welke onderzoeksvragen 
relevant zijn en wat een geschikte infrastructuur is. De commissie heeft zich tot 
juni 2010 vooral beziggehouden met de vraag of en hoe verschillende typen vra-
gen omtrent de effecten van IGZ-toezicht wetenschappelijk onderzoekbaar zijn, 
ofwel met de onderzoekbaarheid. In een presentatie zet prof. J. Mackenbach uit-
een welke ideeën de commissie ontwikkeld heeft omtrent de onderzoekbaarheid. 
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Hij benoemt een aantal mogelijke typen onderzoeksvragen en nodigt de aanwezi-
gen uit zich uit te spreken over de relevantie hiervan: welke vragen naar effecten 
van IGZ-toezicht zijn de moeite van het onderzoeken waard en waarom?


Mondelinge reacties


In een mondelinge reactie benadrukt de heer J. Coolen, vertegenwoordiger van 
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, het belang van onderzoek 
naar de effecten van toezicht. Een belangrijke voorwaarde voor goed onderzoek 
naar de effecten van toezicht is dat de kwaliteit van zorg, een belangrijke effect-
maat, betrouwbaar en valide kan worden gemeten. Daarom is er onderzoek nodig 
naar de ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren. Wat zijn betrouwbare 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg? Tevens moet er worden nagedacht over 
wat ‘goede’ en ‘slechte’ kwaliteit van zorg is. Wat is het referentiekader van de 
IGZ? Hij oppert dat degenen die onderzoek gaan verrichten naar de effecten van 
toezicht samenwerken met bestaande onderzoeksgroepen die onderzoek verrich-
ten naar de kwaliteit van zorg. 


Prof. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid bij het NIVEL, vindt het een inte-
ressant rapport. Het advies-in-wording focust echter vooral op onderzoek naar de 
effectiviteit van toezichtactiviteiten die zich richten op handhaving of verbete-
ring van de kwaliteit van zorg. Zij wil graag meer aandacht voor onderzoek naar 
de effectiviteit van risicodetectie, ofwel het signaleren van zorgaanbieders die 
onverantwoorde zorg leveren. Dit type onderzoek moet zich richten op het ont-
wikkelen van een definitie van onverantwoorde zorg en een bijbehorende onder-
grens. 


Prof. F. Breedveld, hoogleraar reumatologie aan het LUMC en voorzitter van de 
NFU, sluit zich hierbij aan. De verantwoording voor een goede kwaliteit van 
zorg ligt bij de zorgaanbieders. De kerntaak van de IGZ is het opsporen van zorg-
aanbieders die onverantwoorde zorg leveren. Onderzoek naar de effectiviteit van 
risicodetectie moet daarom de hoogste prioriteit krijgen. Om goede instrumenten 
voor risicodetectie te ontwikkelen, is het noodzakelijk om eerst valide indicato-
ren voor de kwaliteit van zorg op te stellen. Ook benadrukt hij het belang van 
samenwerking met stakeholders, waaronder zorgaanbieders en patiënten. 
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Relevante onderzoeksvragen


Na de mondelinge reacties discussiëren de deelnemers eerst in twee groepen en 
daarna plenair verder over mogelijke relevante onderzoeksvragen. 


Beide groepen noemen de effectiviteit van risicodetectie als een relevant onder-
zoeksthema. Voorbeelden van mogelijke onderzoeksvragen zijn: 
• is een instrument dat uit kwaliteitsindicatoren bestaat effectief om zorgaan-


bieders die onverantwoorde zorg leveren op te sporen? 
• zijn de huidige 28 kwaliteitsindicatoren die de IGZ gebruikt geschikt om 


onderpresteerders op te sporen? Kan goede risicodetectie ook met minder 
indicatoren gebeuren?


• is risicodetectie door een inspecteur (versus een vragenlijst) effectief om zor-
ginstellingen die onverantwoorde zorg leveren op te sporen?


Voordat goede risicodetectie instrumenten ontwikkeld kunnen worden, is het 
noodzakelijk om het begrip kwaliteit van zorg te definiëren en om normen te ont-
wikkelen voor een minimumniveau van zorgkwaliteit. 


Een tweede onderwerp dat de deelnemers relevant vinden, is de effectiviteit van 
het incidententoezicht. Zowel de IGZ zelf als de zorgaanbieders besteden relatief 
veel tijd aan incidenten. Het is belangrijk om te weten of deze tijdsinvestering 
nuttig is. Relevante vragen zijn: leidt het toezicht tot minder incidenten? Kan de 
IGZ het incidententoezicht efficiënter organiseren? Zijn de instrumenten om 
incidenten te melden voor verbetering vatbaar? 


Tot slot noemen de deelnemers de neveneffecten van toezicht, vooral de admini-
stratieve lasten voor de zorgaanbieders, als relevant onderzoeksthema. Zorgaan-
bieders hebben met veel verschillende toezichthouders te maken. Behalve de 
IGZ en andere rijksinspecties zijn er diverse andere interne en externe partijen 
die invloed hebben op de kwaliteit van zorg in instellingen, zoals andere interne 
en externe toezichthouders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De zorg-
aanbieders moeten informatie verzamelen, bewerken en verstrekken aan de ver-
schillende toezichthouders. Vooral als de activiteiten van de verschillende 
toezichthouders niet goed op elkaar zijn afgestemd kan dit leiden tot hoge admi-
nistratieve lasten. De investeringen (tijd en geld) hieraan kunnen ten koste gaan 
van het primaire zorgproces. Bijvoorbeeld doordat er administratieve krachten 
worden aangesteld in plaats van ‘handen aan het bed’. Om hoge administratieve 
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lasten te voorkomen is het belangrijk dat de activiteiten van de IGZ goed afge-
stemd zijn op die van andere toezichthouders. De aanwezige deskundigen vinden 
onderzoek hiernaar zeer relevant. Ook vinden ze het belangrijk om in kaart te 
brengen hoeveel menskracht en geld de zorgaanbieders besteden aan toezicht 
door de IGZ.


Slot


De dagvoorzitter besluit de bijeenkomst met een korte samenvatting. Hij conclu-
deert dat de meerderheid van de aanwezigen het erover eens is dat de effecten 
van het incidententoezicht, de effecten van verschillende wijzen van risicodetec-
tie en de ongewenste effecten van het toezicht, met name in de vorm van de 
administratieve belasting voor de geïnspecteerde zorgverleners de drie meest 
relevante onderzoeksthema’s zijn. Om goed onderzoek te doen naar de effecten 
van toezicht is het noodzakelijk om valide indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
te ontwikkelen.


Deelnemers:


• De heer W.J.J. Assendelft, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
• De heer R. Bal, Erasmus universiteit, Rotterdam
• De heer J.F. de Beer, GGZ Nederland, Amersfoort
• De heer F.C. Breedveld, LUMC, Leiden
• De heer J. Coolen, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Utrecht
• De heer W.H. Harten, NVZ Vereniging van ziekenhuizen, Utrecht
• De heer L.H. van Hulsteijn, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht
• Mevrouw A. Kroes, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 


(KNGF), Amersfoort 
• De heer F.L. Leeuw, Universiteit Maastricht, Maastricht / WODC, Den Haag
• De heer P.J. van der Maas, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
• Mevrouw L. de Maat, Nederlandse Zorgautoriteit, Utrecht
• De heer J.P. Mackenbach, ErasmusMC, Rotterdam
• De heer J.N.D. de Neeling, Gezondheidsraad, Den Haag
• Mevrouw C.F. de Pater, Gezondheidsraad, Den Haag
• Mevrouw E. Peerbolte, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Lisse
• Mevrouw S.M.F. Pluijm, Gezondheidsraad, Den Haag
• De heer P. B. M. Robben, Erasmus Universiteit, Rotterdam / IGZ, Den Haag
• De heer G.W. Salemink, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist
• Mevrouw M.J.A. Tasche, HaGaZiekenhuis, Den Haag
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• Mevrouw M.J. Trappenburg, UvA, Amsterdam
• De heer C.M. Vos, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den 


Haag
• Mevrouw C.J. Wagner, NIVEL, Utrecht
• De heer H. van der Wal, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 


Den Haag
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