
Een medewerker van verzorgingshuizen dient oudere patiënten zonder medische

noodzaak insuline toe. Vier vrouwen overlijden. Hoe dit kon gebeuren? In deze

welbekende ‘Insulinezaak’ constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat

bij een aantal betrokken zorgaanbieders het vergewisbeleid niet op orde was.

ADEQUAAT VERGEWISSEN; HOE ZIT HET OOK ALWEER?

Als zorgaanbieder moet u zich ‘vergewissen’ of een nieuwe werknemer wel geschikt is om

goede zorg te verlenen. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’). Denk

daarbij aan vragen als: beschikt de nieuwe werknemer over de juiste diploma’s en certificaten?

Hoe staat het met de verklaring omtrent het gedrag? Is de werknemer gecheckt in het BIG-

register en zijn er referenties?

Door adequaat te vergewissen voorkomt u dat ongekwalificeerd of disfunctionerend personeel

onbedoeld door een sollicitatieprocedure heen komt. Met alle risico’s voor de patiëntveiligheid

van dien.

WERKNEMER DIE ALSNOG DISFUNCTIONEERT?

Toch kan het alsnog gebeuren dat een disfunctionerende zorgverlener wordt aangesteld.

Daarom bestaat naast de vergewisplicht de meldplicht. Een werknemer die ernstig tekortschiet

in het functioneren en waar u afscheid van wilt nemen, moet u melden bij de Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd. Als zorgaanbieder heeft u hier een (eind)verantwoordelijkheid.

IS UW VERGEWISBELEID OP ORDE? HOLLA CHECKT HET!

Hoe staat het met uw vergewisbeleid? Aan het niet naleven van de vergewisplicht en de

meldplicht kunnen nare gevolgen zijn verbonden. Naast een bestuurlijke boete of een aanwijzing

van de IGJ is er natuurlijk ook de negatieve publiciteit als het onverhoopt mis gaat.

Toch laat de praktijk zien dat vergewissen en melden er vaak bij in schieten, terwijl dat eigenlijk

niet nodig is. Wij adviseren u graag over een adequaat vergewis- en meldingsbeleid.
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Meer informatie?

Audit van uw vergewisbeleid voor 1.450 euro

✓ audit van uw huidige vergewishandelingen en -beleid;

✓ aanduiden van verbeterpunten en concrete oplossingen daarvoor;

✓ bespreking met bestuurssecretaris en/of HR-manager;

✓ concluderend advies om vergewisbeleid compliant te maken;

✓ voor een vast bedrag van 1.450 euro per audit.
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Lees ons artikel over 
adequaat vergewissen in 
de december uitgave van 

het Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht!


