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Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in werking
getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet verandert het nodige op het gebied van kwaliteit,
klachten en geschillen binnen de zorg. Het doel van deze wet is de rechtspositie van patiënten (beter) te
beschermen. Zorgaanbieders en zorgverleners krijgen in de WKKGZ verschillende verplichtingen
opgelegd om dit doel te realiseren. In dit artikel zullen de auteurs ingaan op deze verplichtingen en de
arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan.

1. De WKKGZ op hoofdlijnen

Het uitgangspunt van de WKKGZ is dat de zorgaanbieder ‘goede zorg’ aanbiedt (art. 2 lid 1
WKKGZ). Onder zorgaanbieder wordt verstaan een “instelling dan wel een solistisch werkende
zorgverlener” (art. 1 lid 1 WKKGZ). Onduidelijk is of de medisch-specialistische bedrijven[2], te weten
de rechtspersonen waarbinnen vrijgevestigde medisch specialisten binnen veel ziekenhuizen sinds 1
januari 2015 zijn georganiseerd, moeten worden aangemerkt als instelling in de zin van de WKKGZ.[3]

Aangenomen wordt dat dit niet het geval is[4] maar dat zij vallen onder artikel 1 lid 5 WKKGZ, te
weten “een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel
van die zorg verleent”. Dit betekent dat een aantal belangrijke verplichtingen – zoals de vergewisplicht,
waarover later meer – niet op hen van toepassing is. Dit leidt wat ons betreft tot een onwenselijke
situatie. Immers, dit betekent dat medisch-specialistische bedrijven – die toch een belangrijk deel van
het personeel leveren aan ziekenhuizen – de medisch specialisten die werkzaam gaan zijn bij het
medisch-specialistische bedrijf niet conform de op grond van de WKKGZ geldende verplichtingen
hoeven te screenen. Het ziekenhuis die deze medisch specialisten via het medisch-specialistisch bedrijf
inzet heeft deze verplichtingen vervolgens wel. Voorkomen moet worden dat – omdat er onduidelijkheid
ontstaat over op wie de verplichtingen rusten – partijen zich niet aan de geldende wet- en regelgeving
houden of hier onvoldoende (concrete) afspraken maken over de taakverdeling.
Het begrip ‘goede zorg’ vervangt het begrip ‘verantwoorde zorg’ zoals omschreven in de Kwaliteitswet
Zorginstellingen en de Wet BIG. Hoewel het begrip in de WKKGZ concreter is gemaakt – zo is in art. 2
lid 2 WKKGZ onder meer specifiek toegevoegd dat onder ‘goede zorg’ ook wordt verstaan dat de zorg
veilig is en dat de cliënt met respect wordt behandeld – is niet beoogd de betekenis van het begrip
‘verantwoorde zorg’ aan te passen.[5] Verder zijn in de WKKGZ aanvullende verplichtingen opgenomen
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zoals de vergewisplicht (art. 4 WKKGZ), verschillende meldplichten (o.a. art. 9 en 11 WKKGZ)
alsmede de verplichting voor de zorgaanbieder om een regeling te treffen voor een effectieve en
laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (hoofdstuk 3 WKKGZ). De
ingangsdatum van de verschillende verplichtingen verschilt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. Voor
de klachtenregeling geldt bijvoorbeeld dat zorgaanbieders tot 1 januari 2017 de tijd krijgen om een
dergelijke regeling te treffen. Wij zullen op dit onderwerp in dit artikel verder niet ingaan.[6]

In het Uitvoeringsbesluit WKKGZ[7] zijn nadere regels gesteld ter uitwerking van de verplichtingen uit de
WKKGZ.

2. Verplichtingen op grond van de WKKGZ
2.1 Vergewisplicht

Een belangrijke nieuwe verplichting voor zorgaanbieders is de vergewisplicht ten aanzien van nieuwe
medewerkers. Art. 4 lid 1 sub a WKKGZ regelt in dit kader dat een zorginstelling zich ervan dient te
vergewissen dat “de wijze waarop zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in het verleden
hebben gefunctioneerd, niet in de weg staat aan het inzetten van de zorgverleners bij het verlenen van
zorg”. Deze vergewisplicht kan zowel op zorginhoudelijke of communicatieve aspecten betrekking
hebben, als op voorvallen die iemand minder geschikt maken om goede zorg te verlenen.[8] Hoewel dit
uit de wettekst niet expliciet volgt, lijkt uit de memorie van toelichting afgeleid te kunnen worden dat de
vergewisplicht enkel geldt voor nieuwe medewerkers.[9] Het gaat overigens niet alleen om
medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zullen gaan zijn maar om alle
zorgverleners die beroepsmatig zorg[10] zullen gaan verlenen. Op grond van art. 12 WKKGZ moet
degene die zorg verleent zich inschrijven in een register van zorg. Dit register bakent volgens de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarmee ook direct de reikwijdte van de
WKKGZ af.[11] Hier staat tegenover dat de minister – wat ons betreft terecht – de registerverplichtingen
aan het uitbreiden is zodat binnen steeds meer beroepsgroepen de zorgverleners verplicht zijn zich te
registeren. Dit betekent dat op deze zorgverleners dan ook het tuchtrecht van toepassing is.
De Rijksoverheid beschrijft op haar website[12] dat er verschillende manieren zijn om te na te gaan of
een sollicitant geschikt is om met cliënten om te gaan en zorg te verlenen. Manieren die worden
genoemd zijn het navraag doen bij eerdere werkgevers, het BIG-register raadplegen, het
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn raadplegen en navraag doen bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). Ten aanzien van het navraag doen bij eerdere werkgevers, geldt in zijn
algemeenheid als uitgangspunt dat referenties alleen met toestemming van de sollicitant opgevraagd
mogen worden bij voormalige werkgevers.[13] Het is de vraag of dit uitgangspunt ook van toepassing
is indien er een wettelijke vergewisplicht geldt. Met de minister zijn wij van mening dat dit niet het
geval is maar dat het wel tot de ‘behoorlijkheidsnormen’ behoort om een sollicitant ervan in kennis te
stellen dat vorige werkgevers worden geraadpleegd.[14] Voor de andere door de overheid
gesuggereerde manieren om te voldoen aan de vergewisplicht geldt onzes inziens ook dat de sollicitant
hieromtrent op voorhand op de hoogte dient te worden gesteld.
Voor het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn geldt op grond van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp) een wettelijke informatieplicht (art. 33 en 34 Wbp). Dit register kan worden
gezien als een zwarte lijst. Dit betekent dat voor het bijhouden van een dergelijke lijst vooraf
goedkeuring moet zijn gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt een register
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bij met de zwarte lijsten die zijn goedgekeurd, inhoudend dat de zwarte lijst voldoet aan de wettelijke
eisen bij het verwerken en uitwisselen van de persoonsgegevens op een zwarte lijst. Deze vereisten
zijn in ieder geval dat de betreffende organisatie een gerechtvaardigd belang moet hebben bij het
gebruik van de zwarte lijst, het gebruik van de zwarte lijst moet noodzakelijk zijn en de organisatie
moet duidelijk kunnen maken waarom het belang van de organisatie zwaarder weegt dan het
privacybelang van degenen op de zware lijst. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is
goedgekeurd door de AP[15] en is toegankelijk voor deelnemende organisaties uit de branches
Verzorging, Verpleging en Thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. Om
toegang te krijgen tot het register dienen de betreffende organisaties aan een aantal in een protocol
vastgelegde voorwaarden te voldoen, zoals het informeren van huidige en toekomstige medewerkers
over het register, instemming van de ondernemingsraad voor deelname aan het register en het treffen
van bepaalde beveiligings- en organisatorische maatregelen. Omdat een van de voorwaarden voor
opname in het register is dat aangifte is gedaan, wordt het nut van het register in de praktijk als beperkt
gezien. Immers, in lang niet alle gevallen waarin er sprake is van ongeschiktheid om zorg te verlenen is
het doen van aangifte aan de orde.
Ook het doen van navraag bij de IGZ is met bepaalde waarborgen omkleed. Een verzoek aan de IGZ
kan uitsluitend worden gedaan door een zorgaanbieder die kwalificeert als instelling in de zin van de
WKKGZ. Op verzoek van de zorgaanbieder deelt de IGZ mee of ten aanzien van de zorgverlener is
vastgesteld dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige
bedreiging kan betekenen. En zo ja, op welke datum dat is vastgesteld. De schriftelijke mededeling
stuurt de IGZ zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de zorginstelling. Over nog lopende en niet
afgeronde onderzoeken deelt de Inspectie niets mee. Er wordt door de IGZ uitsluitend gekeken naar de
ná 1 januari 2016 vastgestelde situatie. De informatie over de zorgverlener wordt tot 5 jaar na
vaststelling van de situatie van een ernstige bedreiging meegedeeld aan de zorgaanbieder.
Ten aanzien van het BIG-register geldt dat in dit register door iedereen kan worden gezien aan welke
zorgverleners een tuchtmaatregel is opgelegd.
Naast de vergewisplicht regelt art. 4 lid 1 sub b WKKGZ nog dat zorginstellingen overeenkomsten
moeten sluiten met zorgverleners die niet in dienstverband werkzaam zullen zijn, in welke
overeenkomst bepaald wordt dat deze zorgverleners zich zullen houden aan de wettelijke
verplichtingen die op de instelling rusten en aan de door de zorginstelling zelf opgestelde regels
omtrent de zorgverlening. Deze verplichting geldt behalve voor met vrijgevestigde specialisten te
sluiten toelatingsovereenkomsten, bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten.[16]

2.2 Verklaring omtrent gedrag

Art. 4 lid 3 en 4 WKKGZ regelt dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld
over de situaties waarin een zorgaanbieder in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag
van een medewerker als bedoeld in art. 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (VOG).
Dergelijke regels zijn gesteld in art. 3.1 Uitvoeringsbesluit WKKGZ. Waar in het oorspronkelijke
wetsvoorstel de bedoeling was dat alle zorgaanbieders voor al hun nieuwe medewerkers zouden
beschikken over een recent afgegeven VOG, is de huidige regeling dat enkel voor de meest kwetsbare
cliënten het wenselijk wordt geacht extra waarborgen in de zin van een VOG te treffen. De plicht om een
VOG te hebben geldt voor zorgaanbieders (instellingen en solistisch werkende zorgverleners) die zorg
verlenen binnen het bereik van de Wet langdurige zorg en voor zorgaanbieders die geneeskundige
geestelijke gezondheidszorg leveren met nachtverblijf. De VOG-verplichting is beperkt tot nieuwe
medewerkers.
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2.3 Meldplicht bij tekortschieten in functioneren

In het verlengde van de vergewisplicht – waaronder in bepaalde gevallen zoals hiervoor omschreven
ook de verplichting om een VOG op te vragen valt – ligt de in de WKKGZ geïntroduceerde
verplichting voor werkgevers om melding te doen bij de IGZ van de opzegging, ontbinding of niet-
voortzetting van een overeenkomst met een zorgverlener op grond van het oordeel van de
zorgaanbieder dat de zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren (art. 11 lid 1 sub c
WKKGZ). Op grond van de Kwaliteitswet[17] bestond voor zorginstellingen al de verplichting om ernstige
incidenten in de patiëntenzorg en gevallen van seksueel misbruik bij de IGZ te melden. Deze
meldplichten zijn nu opgenomen in art. 11 lid 1 sub a en b WKKGZ.
In het Uitvoeringsbesluit WKKGZ is uitgewerkt op welke wijze de verplichte melding van ontslag in
verband met disfunctioneren moet worden gedaan. Voor de melding is niet relevant wat de aard van
de overeenkomst was. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of
opdrachtovereenkomst. Evenmin is van belang wie het initiatief tot de beëindiging heeft genomen. De
melding bij de IGZ dient onder meer een feitelijke omschrijving te bevatten van het ernstig
tekortschieten, alsmede een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de betrokken
zorgaanbieder zijn ondernomen om het functioneren van zorgverlener met hem te bespreken en om
diens functioneren te verbeteren (art. 8.4 Uitvoeringsbesluit WKKGZ). Op haar website adviseert de
IGZ zorginstellingen om in ieder geval melding te doen als de zorginstelling van mening is dat er
sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorgverlener een ernstige
bedreiging kan betekenen, als de zorginstelling aanwijzingen heeft dat de zorgverlener mogelijk
strafbare feiten heeft gepleegd of als de zorginstelling aanwijzingen heeft dat lichamelijke of
psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de zorgverlener.[18]

Een melding dient onverwijld plaats te vinden nadat duidelijk is geworden dat een zorgverlener
vertrekt of zal vertrekken wegens het oordeel van de zorgaanbieder dat de zorgverlener ernstig tekort
is geschoten in zijn functioneren. De IGZ legt het onverwijldheidscriterium zelf uit als binnen drie
werkdagen nadat de zorginstelling het ontslag heeft aangezegd aan de zorgverlener, of nadat de
zorgverlener zelf ontslag heeft genomen.[19] Indien het disfunctioneren heeft geleid tot een ontslag op
staande voet, lijkt ons duidelijk wanneer deze termijn begint te lopen. Dit is wat ons betreft anders indien
een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is ingediend. De onverwijldheidseis
maakt dat de uitkomst van de ontbindingsprocedure niet kan worden afgewacht maar dat direct na het
indienen van het verzoekschrift – of zelfs al eerder – melding bij de IGZ zal moeten worden gedaan. Ook
indien door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindiging van de tussen partijen bestaande
arbeidsovereenkomst wordt bereikt, zal melding bij de IGZ moeten worden gedaan. Ook dit zal onzes
inziens eerder dan na het moment van ondertekening moeten gebeuren.
In dit kader wijzen wij nog op de commotie die dit voorjaar ontstond over de zogenaamde
‘zwijgcontracten’. De IGZ doet onderzoek naar deze zwijgcontracten en heeft in juni 2016 een
tussenrapportage gepubliceerd.[20] De IGZ beschouwt vaststellingsovereenkomsten (tussen ‘wie dan
ook’) waarin afspraken staan over geheimhouding van situaties of incidenten over zorg als een
zwijgcontract. Hieronder worden ook vaststellingsovereenkomsten tussen zorgaanbieder en
werknemer verstaan waarin bijvoorbeeld expliciet is opgenomen dat geen melding zal worden
gedaan bij de IGZ over het aan de schikking ten grondslag liggende disfunctioneren van de
werknemer. Ook een afspraak om af te zien van het indienen van een tuchtklacht en/of het doen van
aangifte valt binnen de definitie van zwijgcontract.[21] Bij brief van 29 juni 2016 heeft de Minister van
VWS op de tussenrapportage van de IGZ gereageerd.[22] Zij schrijft onder meer dat de IGZ in haar
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toezicht structureel aandacht zal besteden aan zwijgcontracten en dat de IGZ mede op grond van de
WKKGZ op dit moment de nodige instrumenten heeft – en niet zal aarzelen deze in te zetten – om op
te treden tegen zorginstellingen die deze contracten hanteren. Ook merkt zij op dat een
vaststellingsovereenkomst nooit in de weg kan staan aan de bevoegdheid van de tuchtrechter om
een zaak in behandeling te nemen.[23] Dit spreekt wat ons betreft voor zich. Het zal de partijen bij de
vaststellingsovereenkomst echter mogelijk wel belemmeren om naar de tuchtrechter te stappen. In dit
kader is nog van belang dat ook de IGZ een tuchtklacht kan indienen bij de tuchtrechter. In de praktijk
wordt de hiervoor omschreven ontwikkeling als positief ervaren omdat het standpunt van de minister
een belangrijk argument is – in het geval er binnen de instelling discussie ontstaat over de vraag of de
patiëntveiligheid moet wijken voor het belang om een vaststellingsovereenkomst te sluiten – om
patiëntveiligheid toch te laten voorgaan.

3. Voegt de WKKGZ iets toe?

Met de invoering van de WKKGZ worden aan zorginstellingen verschillende verplichtingen opgelegd,
met als doel de rechtspositie van patiënten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Of specifiek dít
doel bereikt zal worden door meer toezicht te houden op disfunctionerende zorgverleners is maar de
vraag. Het gaat hier immers om verplichtingen voor zorginstellingen, meer dan om rechten van
patiënten. Los daarvan, onderschrijven wij vanzelfsprekend het streven om te voorkomen dat
disfunctionerende zorgverleners elders binnen de zorg ‘gewoon’ weer aan het werk kunnen gaan. Wij
hebben echter nog wel wat vraagtekens bij de middelen die de WKKGZ biedt. Ten aanzien van de
vergewisplicht kan wat ons betreft de vraag worden gesteld of zorginstellingen niet eerder ook al
betrouwbare medewerkers wilden hebben. Maakt het feit dat er nu een wettelijke plicht is om de
achtergrond van een sollicitant te checken of een VOG aan te vragen dit anders? De verplichting
zorgt er in elk geval wel voor dat instellingen die informatie verstrekken als potentiële werkgevers
navraag komen doen, zich nu gelegitimeerd weten door de wet om een eerlijk antwoord te geven, ook
als dat in het nadeel van de ex-werknemer is. Dat deze plichten nu onder het toezicht van de IGZ
vallen – de IGZ kan zo nodig een aanwijzing geven[24] en bestuursdwang toepassen als een
zorgaanbieder zich niet aan een aanwijzing houdt – zou eveneens een verschil kunnen maken, maar de
vraag is daarbij wel of de IGZ voldoende capaciteit heeft om te controleren of zorginstellingen aan hun
verplichtingen voldoen.
In dit kader is van belang dat de invoering van de WKKGZ tot een forse taakverzwaring voor de IGZ
heeft geleid. Zo dient de IGZ na een melding in verband met disfunctioneren, in ieder geval de
betrokken zorgverlener binnen vier weken uit te nodigen voor een gesprek. Als de zorgverlener een
beroep uitoefent dat niet onder art. 3 van de Wet BIG valt, kan de Inspectie besluiten nader onderzoek
achterwege te laten. Dit zal de IGZ niet doen indien op basis van de melding gegronde reden bestaat
aan te nemen dat er ernstig risico is voor de veiligheid van cliënten of de zorgverlener in het algemeen.
Met andere woorden, in de praktijk zal iedere melding van disfunctioneren door de IGZ dienen te
worden onderzocht. Daarnaast moet de IGZ ook navragen van zorginstellingen in het kader van de
vergewisplicht in behandeling nemen.
Nog los van de vraag of de IGZ voldoende tijd en middelen heeft om toezicht te houden op de nakoming
van de verplichtingen uit de WKKGZ, zien wij het risico dat de IGZ hierbij ook wel zou kunnen aanlopen
tegen de vrijblijvendheid van bepaalde verplichtingen. Hierbij denken wij aan de meldplicht in geval van
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disfunctioneren. De vraag of er sprake is van een ernstig tekortschieten in het functioneren van de
zorgverlener wordt neergelegd bij de zorginstelling. Deze beoordeling kan in vergelijkbare gevallen
anders uitpakken. Daarbij geldt dat het in sommige gevallen ook niet in het belang van de instelling kan
zijn om een melding te doen bij de IGZ. Indien in een dergelijk geval een vaststellingsovereenkomst
wordt gesloten met daarin een geheimhoudingsclausule en de afspraak dat een positief getuigschrift en
positieve referenties zullen worden verstrekt, zal daar helaas waarschijnlijk geen haan naar kraaien.
Zoals hiervoor omschreven staat men in de praktijk echter wel degelijk achter deze maatregelen en
bestaat de intentie om te meldplicht te respecteren. Dit zal wellicht de onderhandelingen in een
ontslagtraject lastiger maken maar het zal er hopelijk wel toe leiden dat ernstig tekortschietende
zorgverleners niet elders (binnen de zorg) aan de slag komen.

4. Hoe nu verder?

Wat ons betreft kan worden geconcludeerd dat in de toekomst zal moeten blijken of de WKKGZ zijn doel
zal bereiken. Van belang voor het slagen van de WKKGZ is in ieder geval dat alle partijen meewerken
en transparant zijn. Alleen dan heeft een regeling als de WKKGZ zin. Daarbij is voor zorginstellingen
van belang steeds te kunnen aantonen welke acties zijn ondernomen om te voldoen aan de
verplichtingen, zoals de vergewisplicht. Ook dienen zorginstellingen kritisch te zijn op de inhoud van de
te sluiten vaststellingsovereenkomsten, zeker nu de Minister van VWS extra alert is op het voorkomen
van zwijgcontracten.
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