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INHOUD PRESENTATIE

1. Wtza: doel en inhoud

2. Betekenis Wtza voor therapeuten  

3. Wettelijke kwaliteitsverplichtingen:
✓Wat moet u doen?

✓Hoe kunt u dit doen? 

✓Wat is al verplicht o.b.v. herregistratie? 

4. Wat zijn de gevolgen als u niet voldoet aan wet?



DOEL EN INHOUD WTZA

 Doel: verbetering zorgkwaliteit 

 Voor  therapeuten in complementaire zorg alleen relevant: meldplicht 

 Geldt alleen voor therapeuten met eigen praktijk of waarnemers/ opdrachtnemers, dus 
niet voor werknemers 

 NB Andere verplichtingen  uit de Wtza of Aanpassingswet Wtza kunnen wel relevant zijn 
voor therapeuten met BIG-titel of therapeuten die zorg verlenen die in basispakket van de 
Zorgverzekeringswet valt of zorg onder de Wet langdurige zorg-.> check sites van 
reguliere beroepsorganisaties 



WAT BETEKENT WTZA VOOR U?

• Alle therapeuten hebben meldplicht  

(uitzondering werknemers)

• Nieuwe therapeuten: per 1 januari 2022

• Bestaande therapeuten per 1 juli 2022, tenzij:

zij  per 1 januari 2022 al ingeschreven staan in Landelijk register 

voor zorgaanbieders: (www.cibg.nl/zorgaanbiedersportaal



WAT BETEKENT WTZA VOOR U? (2) 
THERAPEUTEN DIE NOG NIET ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

• Bij inschrijving bij de KvK worden nieuwe zorgaanbieders uitgenodigd om 

zich aan te melden bij IGJ. Het voldoen aan de meldplicht is een 

voorwaarde voor afgifte van de AGB code.

• Om zichtbaar te zijn voor bijv. zorgzoekers/zorgverzekeraars heeft men een 

AGB code nodig. 

• Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich voor 1 januari al melden: 

https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl



INHOUD MELDPLICHT/ 
VRAGENFORMULIER

• Melding door verzending vragenformulier

• Vragenlijst bij meldplicht gaat over verplichtingen op grond van de Wkkgz

• Voorbereiding op melding: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl)



WTZA: AANTOONBAAR NALEVEN WKKGZ

 De Wtza : noodzaak om AANTOONBAAR te voldoen aan Wkkgz

 Wkkgz: verplichtingen over kwaliteit borgen en verbeteren:

✓Welke verplichtingen hebt u?

✓Hoe kunt hieraan voldoen?

✓Wat is al verplicht o.b.v. herregistratie? 





VERPLICHTINGEN WKKGZ
VALT U ONDER DE WKKGZ?

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz volgens site  VWS

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige 
beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en 
fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand 
van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

------------

Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Hierdoor 
kan de IGJ er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
jeugdhulp (Jeugdwet).

Valt u onder de Wkkgz: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-
kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg



OVERZICHT VERPLICHTINGEN WKKGZ

• Kwaliteit in praktijk op orde: zorgverlening en praktijkvoering voldoen 

aan eisen van o.a. Wkkgz en WGBO

• Werken aan kwaliteitsverbetering: KMS

• Specifieke Wkkgz – verplichtingen: zoals  VIM, Meldcode, 

vergewisplicht, meldplicht IGJ, informatieplicht

• Klachten -en geschillenregeling 



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
DOSSIER(1)

 Dossier

 Inhoud dossier

 Bewaarplicht dossier

 Naleving AVG 



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
DOSSIER (2)

Zijn therapeuten verplicht een dossier aan te leggen?

Burgerlijk Wetboek 7/titel 7/afdeling 5/Artikel 454 (WGBO)

 1.

 De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij 
houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt 
en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende 
zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening 
aan hem noodzakelijk is. 

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel454
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel454/lid1


INHOUD DOSSIER IN DE PRAKTIJK (1) 

 Naam en – indien beschikbaar – AGB-code van de behandelaar;

 Data behandelingen/zorgverlening; 

 Alle relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de 
cliënt; 

 Hulpvraag, doel , wensen van cliënt;

 Evt.: naam huisarts;

 NB: WGBO verplicht niet tot het hebben van een schriftelijke 
behandelingsovereenkomst;



INHOUD DOSSIER IN DE PRAKTIJK (2) 

 De door u voorgestelde behandelingen/zorgverlening;

 Verdere afstemming met de cliënt over de mogelijke behandelopties;

 De toestemming van de cliënt voor de samen gekozen behandeloptie;

 De resultaten van de behandelingen/zorgverlening;

 De ervaringen van de cliënt;

 In geval van incident met ( mogelijke)merkbare gevolgen voor de cliënt: aard & 
toedracht incident en maatregelen;

 Toestemming voor verstrekken informatie;

 En alles wat noodzakelijk is voor de goede zorg



INHOUD DOSSIER IN DE PRAKTIJK (3)

Persoonlijke Werkaantekeningen behoren niet tot het dossier:

 Met persoonlijke werkaantekeningen worden notities bedoeld die in de 
praktijk worden gebruikt als geheugensteun  voor eigen gebruik. De 
werkaantekeningen zijn niet toegankelijk voor derden en maken geen deel 
uit van het dossier. Het gaat dan om vermoedens, gedachten en 
opmerkingen voor de voorlopige gedachtevorming 

 NB informatie met betrekking tot vermoedens van kindermishandeling 
of huiselijk geweld moet in het dossier!



BEWAREN DOSSIER 

 Plicht dossier 20 jaar na laatste wijzigingen te bewaren ( WGBO)

 Regeling voor bewaren dossier bij beëindiging praktijk ( WGBO)

 Veilig bewaren dossier ( WGBO en AVG):

✓papieren dossier(afgesloten kast met sleutelprotocol)

✓digitaal (versleuteld, wachtwoorden, antivirussoftware)

Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen hebben tot uw cliëntendossiers

Beveilig de PC of server waar de digitale dossier op staan minimaal met een 

persoonlijk wachtwoord



BEWAREN DOSSIER IN DE PRAKTIJK (1)

Voorbeeld omschrijving sleutel–protocol afsluitbare kast:

- Sleutel nooit op de kast (ook niet als zorgverlener in de behandelruimte is);

- Zorgverlener is de enige die toegang heeft tot de kast;

- Kast waar dossiers in worden bewaard is brandvertragend;

- Tijdens afwezigheid wordt de sleutel bewaard op een niet voor derden toegankelijke 
plaats;

- Er is vastgelegd hoe na stoppen met de praktijk omgegaan wordt met de dossiers 
(bewaarplicht) en hoe deze overgedragen kunnen worden aan de partij waar deze 
afspraak mee is gemaakt;

- Etc.



BEWAREN DOSSIER IN DE PRAKTIJK (2)

Voorbeeld omschrijving beveiligen digitale dossiers:

- De computer is beveiligd met een sterk wachtwoord dat minimaal eens per kwartaal 
wordt veranderd en waar de laatste 4 tekens het laatste jaar niet zijn gebruikt;

- De computer is beveiligd met een apart geïnstalleerde virusscanner, dit is een betaalde 
(niet gratis op internet gevonden) dienst, de updates worden automatisch uitgevoerd;

- Het digitale programma waar de dossiers in worden bewaard is beveiligd met een twee 
stap verificatie;

- Zorgverlener is de enige die met deze computer werkt of dat iedere gebruiker een eigen 
wachtwoord gebruikt;

- Etc.



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BESCHERMING PRIVACY ( AVG)(1)

• Privacyverklaring

• Register van verwerkingsactiviteiten

• Verwerkersovereenkomsten

• Procedure en register datalekken

• Veilig mailen

Zie Tools RBCZ’Handreiking AVG; AVG Helpdesk Zorg en Welzijn 
(https://www.avghelpdeskzorg.nl/) en 
Handleiding+Algemene+verordening+gegevensbescherming.PDF



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BESCHERMING PRIVACY ( AVG) (2)

In Privacyverklaring, MOET onder andere staan 

- Uw client laten weten wat u met de persoonsgegevens doet en waarom;

- Naam en contactgegevens van de organisatie die bepaalt waarom en hoe de persoonsgegevens worden gebruikt;

- Welke grondslag men heeft om de gegevens te verwerken (Wgbo/dossier aanleggen)

- Wie inzage heeft in de gegevens en dat deze is gehouden aan het medisch beroepsgeheim;

- Wie de persoonsgegevens krijgt en dat deze binnen de EU worden verwerkt;

- Hoe lang de gegevens worden bewaard (20 jaar (dossiers) en 7 jaar (financiële adm.))

- Wat de rechten van de client zijn en waar hij een klacht kan indienen;

- Het cookiegebruik van de website van de organisatie;



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BESCHERMING PRIVACY ( AVG) (3)

Het register van verwerkingsactiviteiten (7 Stappenplan AVG RBCZ):

 Om aantoonbaar te maken dat u aan de verplichtingen uit de Verordening voldoet, dient u een 
register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten waarvoor u verwerkingsverantwoordelijke bent.

 U bent verplicht een register bij te houden als het verwerken van gegevens niet incidenteel is en er 
sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens;

 Het 7 Stappenplan AVG is een goede leidraad voor het register;

 Vul bij Stap 5 echter zoveel mogelijk details aan met betrekking tot het beveiligen van de 
persoonsgegevens (zie sheet 16/17) en laat geen ‘stelling’ oningevuld;



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BESCHERMING PRIVACY ( AVG) (4)

Verwerkersovereenkomst:

 De Verordening bepaalt dat u, indien u gebruik maakt van verwerkers, de verwerking door die 
verwerker moet regelen in een overeenkomst of anderszins bindende rechtshandeling. 

 De verwerkersovereenkomst dient in schriftelijke vorm te worden opgesteld.

 Wat staat er in: zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-
algemene-verordening-gegevensbescherming;

 Voorbeeld verwerkersovereenkomst voor de zorg: AVG Helpdesk Zorg en Welzijn 
(https://www.avghelpdeskzorg.nl/)



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BESCHERMING PRIVACY ( AVG) (5)

Veilig mailen: ook als cliënt het niet nodig vindt/ zelf niet wil. 

 In de AVG staat dat mailen/chatten (Ad-hocuitwisselingen) mag maar dat het veilig moet;

 Gebruik geen gratis (commerciële) e-mailaanbieders;

 Via internet veel aanbieders voor veilig mailen te vinden;

Een datalek?: zie: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
WAARNEEMREGELING

Wkkgz en WGBO:

 informatie aan uw cliënten: waar kunnen zij terecht  bij uw afwezigheid 

 In geval van afspraken over waarneming door collega’s : 
deze vastleggen in een schriftelijke overeenkomst

NB 1 in deze overeenkomst moet staan dat u en uw collega’s de Wkkgz 
naleven

NB2  u hebt vergewisplicht ten aanzien van collega’s en omgekeerd. 



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
BEKWAAMHEID

 Bekwaamheid therapeut 

opleiding en nascholingsverplichting, ervaring, intervisie-> zie eisen in het kader 

van herregistratie: bij- en nascholingen (vakinhoudelijk / MBK/  PsMBK

 NB: VOG op grond van Wkkgz alleen verplicht bij verlenen intramurale GGZ en 

Wlz- zorg



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
WAARNEMERS, THERAPEUTEN I.O.(1)

 Waarnemers/ Opdrachtnemers/ therapeuten in opleiding

✓Vergewisplicht ( therapeuten in opleiding alleen bij honorarium) 

✓Overeenkomst Wkkgz –proof

• Werknemers : 

✓Vergewisplicht

✓Opleidings-en inwerkplan



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
WAARNEMERS, THERAPEUTEN I.O. (2)

Overeenkomst Wkkgz –proof: zie voorbeeld  modelovereenkomst belastingdienst 
ostheopaten . 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures
_en_publicaties/modelovereenkomst-praktijkwaarneming-osteopathie-nvo-vvaa

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures
_en_publicaties/modelovereenkomst-praktijkmedewerking-osteopathie-nvo-vvaa:

- In het bezit van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

- Aangesloten bij klachtenregeling met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en 
geschillencommissie 

- Verklaring naleving Wkkgz, waarbij gebruik regelingen van de opdrachtgever kan worden 
afgesproken: VIM, KMS,  Meldcode 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/modelovereenkomst-praktijkwaarneming-osteopathie-nvo-vvaa


VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
VERGEWISPLICHT

• Vergewisplicht op grond van de Wkkgz:

referenties vorige werkgevers, opdrachtgevers

• NB VOG op grond van Wkkgz alleen verplicht bij verlenen intramurale GGZ en 

Wlz- zorg

• Verder niet ingevuld door wetgever / VWS,  opties

✓VOG

✓Informatie bij Inspectie : Aanvraagformulier vergewisplicht

• In dossier medewerker noteren:  verkregen informatie en beoordeling

https://survey.igj.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I%2EProject=IGZ%5FVESTIGINGSNUMMERCONTROLEV2%5FVERGEWISPLICHT&i%2Euser1=IGZ%5FVWP&i%2Euser2=https%3A%2F%2Fsurvey%2Eigz%2Enl&i%2Euser3=web&i%2Euser4=Participants&i%2Euser5=Participants&i%2Euser6=vestigingsnummersTabelnaam


VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
SYSTEEM VOOR REGISTREREN INCIDENTEN EN CALAMITEITEN

 Systeem voor het registeren van incidenten om van te leren ( onderdeel van KMS) 

 Incident: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op 
de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen 
leiden tot schade bij de cliënt

 Calamiteit: incident met ernstige schade of overlijden van de cliënt

 Voorbeelden

NB bij medewerkers ook interne procedure voor melden van incidenten en 
calamiteiten vereist



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
SYSTEEM VOOR REGISTREREN INCIDENTEN EN CALAMITEITEN

 Eisen VIM –registratiesysteem:

noteren inhoud: gebeurtenis, analyse, verbetermaatregelen 

 Privacybescherming: bij fysiek document ( afgesloten ruimte), bij digitaal 
met wachtwoord

 Geen vormvereisten: mag ook in Word of Excelbestand



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG
HULPMIDDELEN REGISTRATIE INCIDENTEN

 Beschikbare digitale systemen, zoals van SCAG; voordeel: van elkaar leren, 

bijvoorbeeld binnen beroepsgroep

 RBCZ tools voor interne proces en registratie van incidenten 

 Gebruik intervisie voor bespreking incidenten



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG

 Goede en voldoende noodzakelijke materialen en, voor zover nodig, 
bouwkundige voorzieningen

 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode



VERPLICHTINGEN BORGEN GOEDE ZORG

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld:

- Vanaf 2013 verplicht deze wet zorgverleners de Meldcode die door de 
beroepsverenigingen is ontwikkeld toe te passen en weten hoe toe te 
passen;

- Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013/2016)

- Afwegingskader (stap 4 en 5 van de Meldcode) veranderd per 1-1-2019;

 RBCZ heeft Afwegingskader bij de meldcode  ontwikkeld met casuïstiek én 
de afwegingen die men bij deze casuïstiek dient te maken;



WERKEN AAN KWALITEITSVERBETERING: 
KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

• Een cyclisch proces van bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van 

de zorg. U houdt daarom ook systematisch gegevens bij over uw zorgverlening 

zodat u die kunt gebruiken bij de evaluatie en toetsing van de kwaliteit van de 

zorg.

• Welke gegevens: signalen van onvrede/klachten,  incidenten, effecten van 

behandelingen, feedback cliënten (klanttevredenheidsonderzoek, niet verplicht) 

• Zie ook eisen kwaliteitssysteem: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handre

iking-wkkgz-voor-zzp-ers

 NB : digitaal systeem is niet verplicht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers


KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ( 
KMS) 
HOU HET KLEIN OF MAAK HET GROOT



PRAKTISCHE UITVOERING (KMS) 
WAT HEBBEN WE AL

 Door onderzoek te doen naar welke doelen behaald dienen te worden (zelf te 
bepalen door therapeut) en hoe in de toekomst te willen werken

Vanuit het lidmaatschap van de BO en de RBCZ veel handvatten:

 Intervisie (hier kunnen ook onderwerpen aan bod komen zoals VIM, Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling, bedrijfsvoering, dossiervoering,klachten
digitalisering, etc.);

 Supervisie;

 Periodieke audit of visitatie van de praktijk;

 De VIM die we vanaf nu gaan toepassen;



GEVOLGEN NIET VOLDOEN VERPLICHTINGEN

• Handhaving Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

✓bij niet naleving meldplicht Wtza: boete

✓bij niet naleving Wkkgz: boete ( bijvoorbeeld meldplicht calamiteit) of andere 

handhavingsmaatregelen met risico publicatie

✓Voor beleid en hoogte boetes: 

(https://www.igj.nl/onderwerpen/maatregelen/bestuurlijke-boete) en 

(https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-

antwoorden-wtza): 



GEVOLGEN NIET VOLDOEN VERPLICHTINGEN

• Acties cliënten:

✓Wkkgz klacht of- geschil

✓Tuchtklacht ( TZC)

✓Melding Landelijk meldpunt Zorg ( IGJ) 



VRAGEN?


