
De Wtza  Wet toetreding Zorg Aanbieder 

Deze wet is bindend voor iedere zorgverlener die onder de Wkkgz 
valt, een bindende wet wil zeggen ; verplichte aanmelding. 

Ben je nieuwe zorgverlener vanaf 1-1-2022, dan dien jij je aan te 
melden via https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden 

Bestaande zorgverleners dienen te checken of ze in het register 
staan. Dat doe je zo:	https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/ 

Wil je weten hoe het het register tot stand is gekomen? Kijk dan 
hier; 
https://www.cibg.nl/lrza#:~:text=Het%20LRZa%20registreert,Gezon
dheidszorg%20en%20Jeugd. 

De Wtza is een “uitvoerende wet”  voor de Wkkgz. 

Daardoor is er een duidelijk kader waarop gecontroleerd kan 
worden door IGJ (Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd) 

De onderdelen waarop gecontroleerd wordt vindt u hieronder in 
een duidelijk overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor zorgaanbieders geeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz) kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. 
Deze zaken moeten op orde zijn vóór dat u start met het verlenen 
van zorg. Hieronder vindt u een overzicht met de 
hoofdonderwerpen. Hier toetst ook de IGJ op indien ze voor het 
eerst op bezoek komt. Onder elk onderwerp vindt u een korte 
uitleg en eventueel een verwijzing naar meer informatie. 

1. Beschikbaar en deskundig personeel 
2. Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG) 
3. Afspraken met onderaannemers en vrijwilligers 
4. Voorbehouden en risicovolle handelingen 
5. Opleidingsplan 
6. Kwaliteitssysteem 
7. Uitsluitingcriteria 
8. (Veilig) incidenten melden 
9. Onvrijwillige zorg of dwang 

10. 		Medicatiebeleid 
11.   Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling 
12.   Klachtenregeling 
13.   Cliëntmedezeggenschap 
14.   Zorgdossiers en zorgplan 
15.   Administratie-, declaratie-, informatie-eisen en goed bestuur 

 

 

 

 

 

 



1. Beschikbaar en deskundig personeel 
Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, zorgt ervoor dat er tijdig, 
doelmatig en deskundig in de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de 
cliënt wordt voorzien in de zorgverleners die u inzet 

Dit betekent dat: 

• u zorgverleners inzet met de kennis, bevoegdheden en vaardigheden 
die passen bij de (zorgzwaarte van de) groep cliënten die u zorg wilt 
bieden; 

• u zorgt voor voldoende zorgverleners in verhouding tot het aantal 
cliënten, het soort cliënten en het soort zorg dat zij nodig hebben. 
Wilt u bijvoorbeeld 24-uurs zorg bieden, dan moet u aantoonbaar 
voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben (inhuur of 
eigen personeel) om dat waar te maken; 

• vakinhoudelijke specialisten (eigen of inhuur) in voldoende mate 
beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn bij cliënten met 
(zeer) intensieve verzorging en/of gedragsregulering; 

• u een overzicht heeft van uw in te zetten zorgverleners (inhuur en 
vast). Per zorgverlener is vastgelegd wat de functie is, wat de 
bevoegdheden zijn en voor hoeveel fte de medewerker (gemiddeld) 
per week wordt ingezet; 

• uw zorgverleners voldoen aan de functie-eisen en zijn bevoegd (de 
juiste diploma`s e.d.) en bekwaam (hebben de vaardigheden) om de 
specifieke taken uit te voeren. De bewijzen van bevoegdheid en 
bekwaamheid van medewerkers zijn aanwezig of aantoonbaar. Denk 
daarbij aan zaken als diploma`s, certificaten of afgelegde toetsen bij 
de inzet van voorbehouden handelingen en indien van toepassing 
het BIG-nummer. 

Wettelijke bron: Wkkgz art. 3 

 

 

 



2. Vergewisplicht en verklaring omtrent 
gedrag (VOG) 
Als zorgondernemer moet u controleren of het functioneren in het 
verleden van de zorgverleners die namens uw organisatie werken, geen 
bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan uw cliënten. Dit geldt ook 
voor ZZP’ers en  vrijwilligers die in welke vorm dan ook met cliënten in 
contact komen. 

3. Afspraken met onderaannemers en 
vrijwilligers 
U bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit 
van zowel uw eigen personeel als uw ingehuurde zorgpersoneel 
(onderaannemers, ZZP’ers) en vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat voor 
iedereen dezelfde kwaliteitseisen en randvoorwaarden gelden. 

Schriftelijke overeenkomst 

Met ingehuurd zorgpersoneel (onderaannemers, ZZP’ers) maakt u daarom 
afspraken over de kwaliteit van de zorg. Deze legt u schriftelijk vast in een 
overeenkomst. In deze overeenkomst staan de (wettelijke) regels die op u 
als zorgaanbieder van toepassing zijn en eventueel eigen aanvullende 
regels en afspraken. In ieder geval zijn de onderstaande afspraken 
opgenomen: 

• De eisen, regels en uitgangspunten die op u als hoofdaannemer van 
toepassing zijn; 

• Toetsing van de kwaliteit van zorg: hoe, wanneer, in welke 
frequentie; 

• Gebruik van de geldende klachtregeling, procedure incidenten 
melden, meldcode huiselijk geweld e.d. 

Beide partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen. Deze 
overeenkomsten zijn actueel en aanwezig op de locatie. Ook heeft u de 
KvK-nummers van eventuele ZZP-ers of onderaannemers opgenomen in 
een actueel document. 



Vrijwilligersovereenkomst 

Ook vrijwilligers vertegenwoordigen uw zorgonderneming en dragen bij 
aan de kwaliteit van de zorg. Met vrijwilligers die rechtstreeks contact 
hebben met de cliënten, sluit u daarom een vrijwilligersovereenkomst af. 
Hierin zijn de belangrijkste regels en afspraken opgenomen over hoe u wilt 
dat er binnen uw organisatie wordt omgegaan met uw cliënten of 
patiënten. 

Wettelijke bron: Wkkgz art. 4.1.b 

 

4. Voorbehouden en risicovolle 
handelingen 
Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de 
handeling risico’s meebrengen voor de patiënt. Voorbehouden 
handelingen zijn weer een specifieke groep binnen de risicovolle 
handelingen. Dit zijn handelingen die alleen door bepaalde individuele 
professionals beroepsmatig en onder de juiste voorwaarden mogen 
worden uitgevoerd. In de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(Wet BIG) worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als 
voorbehouden handelingen. 

 

5. Opleidingsplan 
U heeft een actueel diploma- en bevoegdheidsoverzicht van alle 
zorgverleners. U heeft daarnaast een opleidingsplan voor (bij)scholing die 
past bij de ondersteuning en zorg die u verleent aan uw cliëntgroepen. U 
legt elk jaar in een document vast welke verdieping, herhaling of 
aanvullende scholing of training er nodig is voor uzelf en/of uw personeel 
om de juiste zorg te kunnen blijven verlenen. 

 
 

 



6. Kwaliteitssysteem 
Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft. Om dit te (blijven) leveren 
moet u een lerende solist of organisatie zijn en een kwaliteitssysteem 
opstellen en inrichten. 

U doet dit door te zorgen voor: 

• een cyclisch proces van bewaking, beheersing en verbetering van de 
kwaliteit van de zorg. Beleid dat u bedenkt en uitvoert, wordt steeds 
geëvalueerd, indien nodig aanpast of bijgesteld en weer uitgevoerd 
(Plan, Do, Check, Act (PDCA). 
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. 

• alle wettelijk verplichte registraties in de zorg. 
• goede en voldoende noodzakelijke materialen en, voor zover nodig, 

bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld thermostaatkranen 
en tilliften die u regelmatig laat controleren volgens een planning. 

• een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en afstemmings- en verantwoordingsplichten: wie kan wat en mag 
wat op welk moment. 

• beleidsdocumenten waarin u bovenstaande zaken heeft vastgelegd. 
Deze documenten hebben een vaststellingsdatum, een 
evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. U heeft deze documenten 
gebundeld bij elkaar. 

Wettelijke bron: Wkkgz art. 7 

 
 

7 Uitsluitingcriteria 
Bepaalde groepen cliënten binnen de doelgroep van uw zorgonderneming 
kennen een eigen problematiek. Denk daarbij aan agressie, mate van 
zelfredzaamheid, verslavingsproblematiek, etc.  Dit stelt o.a. eisen aan de 
deskundigheid van de zorgverleners en de accommodatie van de 
zorginstelling. Niet iedere zorgonderneming kan daarom elke vorm van 
problematiek aan. 

	



8. (Veilig) incidenten melden 
U moet een interne werkwijze hebben die regelt dat medewerkers veilig 
onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten kunnen melden. Doel is dat 
bevindingen worden besproken om er van te leren en zo de zorg of 
werksituatie te verbeteren. U legt deze werkwijze vast in een document en 
u zorgt er voor dat alle medewerkers bekend zijn en blijven met deze 
werkwijze. 

U omschrijft in de werkwijze in ieder geval: 

• naar wie de meldingen toe gaan; 
• op welke wijze meldingen worden geanalyseerd; 
• hoe u zorgt voor terugkoppeling naar de melder en/of de andere 

collega`s; 
• het verbeterresultaat. 

Meldingsformulier en -overzicht 

U zorgt ook voor een meldingsformulier. Deze is beschikbaar voor iedereen 
en hier staat duidelijk op welke incidenten gemeld moeten worden. Alle 
(gemelde) onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten legt u vast in een 
overzicht. 

Calamiteiten melden bij de IGJ 

De onderstaande calamiteiten meldt u ook direct bij de IGJ. Dit kan via 
het digitale formulier voor verplichte meldingen. 

• Ernstige gebeurtenissen waarbij de cliënt is overleden of een ernstig 
schadelijk gevolg heeft ondervonden; 

• Gebeurtenissen waarbij er sprake is van geweld richting een cliënt 
door een zorgverlener of een ander die in uw opdracht werkt, of 
wanneer er sprake is van geweld tussen cliënten onderling; 

• Wanneer een overeenkomst met één van de voor u werkzame 
zorgverleners niet voortzet wegens ernstig tekortschieten in het 
functioneren als zorgverlener. Het maakt daarbij niet uit wat de aard 
van de overeenkomst was, bijvoorbeeld een arbeidscontract, een 
samenwerkingsovereenkomst of een opdracht. 

Wettelijke bronnen: Wkkgz art. 9; Uitvoeringsbesluit Wkkgz hoofdstuk 6 



9. Onvrijwillige zorg of dwang 
Vrijheid hoort bij de universele rechten van de mens. Onvrijwillige zorg of 
dwang mag alleen toegepast worden als het echt niet anders kan. Dat wil 
zeggen: zonder de zorg of behandeling ontstaat er een ernstig nadeel voor 
de cliënt zelf of voor mensen in zijn omgeving. 

Registratie van de zorgaanbieder in het openbaar register is verplicht voor 
zorgaanbieders die gedwongen zorg verlenen! Zonder registratie mag geen 
gedwongen zorg plaatshebben. 

	

 

10. Medicatiebeleid 
Veilig omgaan met medicatie is een cruciaal onderdeel van goede zorg. 
Uitgangspunt is dat patiënten hun medicijnen zoveel mogelijk in eigen 
beheer hebben tenzij dit niet kan of mag. Bij elke nieuwe cliënt wordt bij 
intake en evaluatie bepaald of het verantwoord is dat hij het 
medicatiebeheer (deels) zelf regelt en zo ja, hoe dit is bepaald en welke 
afspraken er zijn gemaakt. 

	
	
	

11. Meldcode huiselijk 
geweld/kindermishandeling 
Zorgaanbieders zijn verplicht een meldcode te hebben waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode moet bijdragen aan 
het zo snel en adequaat mogelijk bieden van hulp. Verder moet u de 
meldcode onder de aandacht brengen bij de medewerkers en moet het 
gebruik worden gestimuleerd. 



Omschrijf de meldcode en breng deze onder de 
aandacht 

U omschrijft de meldcode in een document. De meldcode moet 
toegeschreven zijn op uw eigen situatie/onderneming. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de juiste adressen, functie/functionarissen en 
telefoonnummers zijn opgenomen. 

U omschrijft ook hoe u de code bij de medewerkers onder de aandacht 
brengt en houdt. 

Inhoud van de meldcode 

De code moet in ieder geval deze 5 zaken bevatten: 

• Hoe worden signalen in kaart gebracht/bijgehouden. 
• Hoe worden de signalen en op welk moment met wie gedeeld en 

besproken. Het eventueel raadplegen van een Veilig Thuis 
organisatie bij u in de buurt of een deskundige op het gebied van 
letselduiding wordt hierin ook meegenomen. 

• Door wie en op welke wijze worden de gesprekken met de 
betrokkene(n) gevoerd. 

• Hoe worden signalen van mogelijk huiselijk geweld of 
kindermishandeling gewogen. En dat bij twijfel altijd een Veilig Thuis 
organisatie bij u in de buurt wordt geraadpleegd. 

• Hoe, wanneer en door wie wordt besloten over zelf hulp organiseren 
of melden. 

Wettelijke bron: Wkkgz art. 8 

	

12. Klachtenregeling 
Elke zorgaanbieder moet een klachtenregeling hebben voor een 
laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, met als doel het 
bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht. In een 
document omschrijft u hoe u de klachtafhandeling heeft georganiseerd en 
u zorgt ervoor dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn. 

 



Patiënten begrijpelijk informeren 

U moet er voor zorgen dat u patiënten begrijpelijk informeert over waar of 
bij wie zij met eventuele klachten terecht kunnen en op welke wijze deze 
worden behandeld. Bij ketenzorg waarbij meerdere zorgaanbieders 
betrokken zijn is een afgestemde behandeling van klachten verplicht. 

Informatie en klachtenregelingformats bij 
brancheorganisaties 

Brancheorganisaties hebben vaak relevante informatie en 
formats beschikbaar. Gebruikt u een format, zorg er dan voor dat deze zo is 
uitgewerkt/opgeschreven dat deze bij uw eigen onderneming past. 

Onafhankelijk klachtenfunctionaris 

Er moet een onafhankelijk klachtenfunctionaris zijn. Deze functionaris geeft 
de klager op verzoek gratis advies over het indienen van een klacht en 
helpt bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van 
oplossingsmogelijkheden. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris 
moeten voor de cliënt eenvoudig te vinden zijn. Ook moet de klager de 
klachtenfunctionaris rechtsreeks kunnen benaderen als hij dat wil. Dit moet 
duidelijk gecommuniceerd zijn. 

De onafhankelijkheid van de functionaris moet heel goed gewaarborgd en 
omschreven zijn. 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris niet mogelijk? 

Dan kunt u aansluiten bij een verband dat dit collectief regelt of via een 
brancheorganisatie of via een algemene aanbieder zoals bijvoorbeeld 
de ECKG. 

Aansluiten bij een erkende geschilleninstantie 

Uw onderneming moet ook aangesloten zijn bij een erkende 
geschilleninstantie. Kijk op www.geschilleninstantieszorg.nl voor een 
overzicht met erkende geschilleninstanties binnen de zorg. 

Wettelijke bronnen: Wkkgz hoofdstuk 3; Uitvoeringsbesluit Wkkgz 
hoofdstuk 7 



13. Cliëntmedezeggenschap 
Cliënten of patiënten moeten als groep invloed/inspraak hebben op de 
dagelijkse leef-/woon- en werkomgeving. De wet stelt dat hiervoor een 
cliëntenraad wordt ingericht (Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen, Wmcz 2018). 

Wanneer is een cliëntenraad verplicht? 

De Wmcz 2018 geldt voor iedere zorginstelling, jeugdhulpaanbieder en 
gecertificeerde instelling waar meer dan tien natuurlijke personen zorg 
verlenen. Voor sommige zorgaanbieders (met name aanbieders in de 
eerstelijnszorg zonder verblijf) geldt een hogere drempel van 25 personen. 
Daarnaast zijn een aantal instellingen (waaronder justitiële-inrichtingen, 
ggd’en) uitgezonderd. Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wmcz. 

 

14. Zorgdossiers en zorgplan 
U beschikt over standaarddocumenten/formulieren die worden gebruikt 
om voor elke patiënt of cliënt een zorgdossier samen te stellen (digitaal of 
op papier). 

Het zorgdossier 

Dit bevat alle informatie die voor de zorgverlening belangrijk is. Het gaat 
daarbij om: 

• persoonsgegevens patiënt/cliënt; 
• zorgovereenkomst; 
• diagnose(s); 
• zorgplan; 
• naam en toestemming cliëntvertegenwoordiger voor uitvoering 

zorgplan (indien van toepassing); 
• verslag evaluatiegesprekken; 
• rapportage; 
• verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse 

zorg en uitvoering van het zorgplan; 
• naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars; 



• eventuele vrijheidsbeperkingen; 
• actueel medicatieoverzicht, wanneer de instelling (een deel van) het 

medicatieproces overneemt; 
• Een, door de apotheker geleverd, actueel medicatieoverzicht met 

soort medicatie, dosering en tijdstippen van medicatieverstrekking, 
naam voorschrijvend arts en leverend apotheker; 

• uitvoeringsverzoeken indien er sprake is van voorbehouden 
handelingen; 

• in het dossier worden ook aantekeningen gemaakt van de aard en 
toedracht van incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt 
hebben, het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de 
namen van de betrokkenen bij het incident. 

Het zorgplan 

Dit plan (ook wel behandelplan, leefplan, zorgbeschrijving, 
ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is onderdeel van het 
zorgdossier. U maakt in overleg met de cliënt een zorgplan. Dit plan moet 
er binnen zes weken na de start van de zorgverlening zijn. Hierin komen in 
ieder geval de volgende onderwerpen aan bod: 

• Welke doelen worden met betrekking tot de zorgverlening gesteld, 
gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de 
cliënt; 

• Op welke concrete wijze en binnen welke periode proberen de 
zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen te bereiken; 

• Wie is er voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening 
verantwoordelijk, op welke wijze er afstemming tussen meerdere 
zorgverleners plaatsvindt, en wie de cliënt op die afstemming kan 
aanspreken; 

• Hoe vaak, wanneer en onder welke omstandigheden wordt de 
zorgverlening en de doelen in samenspraak met de cliënt 
geëvalueerd en geactualiseerd. De uitkomsten moet opgenomen 
worden in het zorgplan. 

Verder moet het duidelijk zijn dat de cliënt instemt met het zorgplan. 

Wettelijke bronnen: Wkkgz  art. 2, 6, 7, en 10. 

	
	



15. Administratie-, declaratie-, 
informatie-eisen en goed bestuur 
Als nieuwe zorgaanbieder is het ook belangrijk dat u weet wat van u 
verwacht wordt als het gaat om het leveren van goede zorg, maar ook als 
het gaat om het registreren en declareren van deze zorg. Of het juist en 
tijdig informeren van uw patiënten. Of om het vormgeven van uw 
bedrijfsvoering. Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg) heeft de NZa hiervoor regels opgesteld. De NZa ziet ook toe op de 
naleving hiervan. Meer informatie en alle regelgeving vindt u terug op 
de website van de NZa. 

 
	


