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Vanopenbaarheid omdeopenbaarheid valt bij
calamiteiten in de zorg bijsterweinig te leren
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H
etministerie vanVolks-
gezondheid,Welzijn en
Sport heeft onlangshet
‘Besluit openbaarmaking
toezicht- enuitvoerings-
gegevensGezondheids-

wet en Jeugdwet’ ter consultatie aange-
boden.Dit ontwerpbesluit regelt onder
meerde actieve openbaarmaking
van rapportendiedoorde Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn
opgesteldnaar aanleiding vaneen
calamiteit inde zorg.Daarnaast regelt
het voorstel dat de IGJ eenalgemene
rapportagemaakt vanalle rapporten
diede inspectie van instellingenheeft
ontvangen.

Het doel vanhet ontwerpbesluit is
debevordering van transparantie en
het leren van calamiteiten inde zorg.
De verwachting is dat het publiek zo
inzicht verkrijgt indewijzewaarop toe-
zicht enuitvoering inde zorgworden
verricht.Ook is de verwachtingdat an-
dere zorgaanbieders kunnen leren van
de ervaringen vanhuncollega’s elders.

Dit voorstel klinkt ophet eerste ge-
zicht sympathiek ennuttig. Informatie
over een calamiteitwordt toegankelijk
gemaakt voorbuitenstaanders,wewe-
tenwat de IGJdoet enhet biedtmoge-
lijkhedenomte leren vanmissers en zo
dekwaliteit vande zorg te verbeteren.
De vraag is echter of dezedoelenmet
dezemaatregel zullenwordenbereikt.

GROOT GOED
Er zijn veel bedenkingenaan te voeren
tegenhet voorstel vanVWS.Teneerste
bestaat ernog steeds verwarringover
het begrip ‘calamiteit’.Het gaat dan
omdeernst vande schade, deherleid-
baarheid vanwat er is voorgevallen en
degevolgen voorpatiënt of cliënt.

Dezeonduidelijkheid is voorde IGJ
aanleiding geweest omeen serie dia-
loogsessies te organiserenmet zorgver-
leners en -aanbieders, enmethende
grenzen te verkennenenduidelijk te
makenwanneer enhoegemeldmoet
worden.Dezebijeenkomstenhebben
bijgedragenaanwederzijds begrip en
aaneen verbeterdemeldingspraktijk.
Zorgaanbiedersmeldenactief, doen
ook zelf onderzoek en zetten inopde
professionaliteit enonafhankelijkheid
vanhet eigenonderzoek.

Inhaar reactie ophet ontwerpbe-
sluit pleit de IGJ ervoor af te zien vande
openbaarmaking van rapportenwaar-
bij achteraf is geblekendat er geen
sprakewas vaneen calamiteitmaar
van een incident.Dit juist omrecht te
doenaanhet feit dat van tevorenniet

altijdduidelijkwat er aandehand is.
Maardeze suggestie neemtdewetge-
ver niet over,met als argumentdat het
gaat omeen volledig overzicht endaar
zoudenookdeze calamiteitenrappor-
tenbij horen.

Dit antwoord stelt niet echt gerust.
Hetmaakt blijkbaarniet uitwathet
oordeel vande IGJ is; openbaarmaking
is het doel, puntuit.

Een tweedebedenking is dat er nu
nog ruimte is omaf tewegenof een
inspectierapport openbaarwordt
gemaakt of niet.Openbaarmaken is
immers eenmiddel, enniet eendoel.
Indat lichtmoeten steedsopnieuw
de vragenwordengesteld of het zal
bijdragenaanbetere zorg enofhet
belang vanpublicatiewel of niet op-
weegt tegenhet risicooponterechte
naming-and-shaming vanpersonenen
organisaties.

Inhet voorstel is ook sprake vaneen
strakkeharmonisatie. Er vindt geen
(individuele) belangenafwegingmeer
plaats. Juist in eenwereldwaarinwe
hetmoetenhebben van zorgvuldige
besluitvorming, omdathet gaat om
de zorg aanpatiënten, cliëntendoor
professionals,wordt een regimegeïn-
troduceerddat aande complexiteit van

het zorgproces geen recht doet.
Dederdebedenking is de illusie

vanmaakbaarheid enhet volgen van
eenvoudigeoorzaak-en-gevolgredene-
ringen. Leren van calamiteiten is een
groot goed.De ervaring leert dat dit pas
lukt als er in een veilige omgeving een
gedetailleerd verslagwordt gedeeld
enbesproken,met respect voorde rol
vandepatiënt endie vande zorgverle-
ner. Zowordt de contextmeegewogen
enkaneengoede analysewordenge-
maakt vanwat er precies is gebeurd.
Dankanookwordenbeoordeeldwie
welk aandeel heeft inde calamiteit en
wat de achterliggendeoorzaken zijn.
Vervolgenskunnendaaruit lessenwor-
dengetrokkenen verbeteringen inde
zorgdoorgevoerd.

CASCADE
Hethuidige voorstelbesluit houdt geen
rekeningmethet belang vanprecieze
analyses omte leren. Algemene rap-
portages voegenniets toe.Dekans is
zelfs groot dat verplichte openbaarma-
kingnegatieve invloed zal hebbenop
demeldingsbereidheid endewinst die
daarmee is geboekt door zorgaanbie-
ders ende IGJ zal ondermijnen.

Ten slotte een laatste bedenking. Als

Het is essentieel om
onderscheid tussen
‘fout gegaan’ en
‘fout gedaan’ voor
ogen te houden

dekwestie eenafdelingof locatie be-
treftwaar tienofminder zorgverleners
werkzaamzijn,wordt denaamvande
zorginstellingniet genoemd.Anders
zoude identiteit herleidbaar zijn, bo-
vende tienmedewerkersniet.Dat is
op z’n zachtst gezegd eennaïeve rede-
nering,maarde regel is ookonuitvoer-
baar. Beroepsgroepenhebbenhier al
opgewezen,wantwie zijnde zorgverle-
ners?Tellendegenenmet eenoproep-
contractmee?Enopwelkmoment
wordt gemeten: overdag, ’s avondsof ’s
nachts?Dit leidt alleenmaar totmeer
administratie.Daar komtbij dat de
mogelijke gevolgen voordepatiënt en
de familie totaal ontbreken: hoe is hun
privacy geborgd enwatbetekent open-
baarmaking voorhen?

Eencalamiteit is zelden terug te
leidennaarhet handelen vanéénper-
soon,meestal gaat het omeencasca-
de vanongelukkige gebeurtenissen,
gebrekkige communicatie enorga-
nisatorischeproblemen.Het is van
groot belangpatiënt en familie erbij
te betrekken.Bij het onderzoeken van
een calamiteit is het ook essentieel het
onderscheid tussen fout gegaanen
fout gedaan voor ogen tehouden.Dit
voorstel doet datniet.
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