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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  

 

 
AANTEKENEN 
Stichting Just Care 
T.a.v. de directie  
Bezuidenhoutseweg 187 

2594 AH  DEN HAAG 

 

 

 

Datum  9 februari 2018 

Onderwerp  Last onder dwangsom ex artikel 29, eerste lid van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in samenhang met artikel 

5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

Geachte directie,  

 

Per aangetekende brief en e-mail van 16 januari 2017 heeft de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) u geïnformeerd 

over haar voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan 

Stichting Just Care (hierna: Just Care) ex artikel 29, eerste lid van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz), in samenhang met artikel 

5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), wegens het niet voldoen 

aan de aanwijzing van 11 augustus 2017. Met deze brief geeft de inspectie gevolg 

aan haar voornemen en legt u een last onder dwangsom op, om de naleving van 

de op 11 augustus 2017 gegeven aanwijzing alsnog bestuursrechtelijk af te 

dwingen.  

 

Zienswijze last onder dwangsom 

Op 24 januari 2018 heeft u in een schriftelijke reactie (kort samengevat) het 

volgende aangevoerd:  

 

U heeft de brief van 16 januari 2018 waarin het voornemen tot het  

opleggen van een last onder dwangsom bekend is gemaakt, in goede orde  

ontvangen.  

 

U geeft aan dat, hoewel aan u de mogelijkheid is geboden om tot  

19 januari 2018 schriftelijk en/of mondeling op het voornemen te 

reageren, u van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt omdat u 

voornemens was om op korte termijn de verbeterpunten, die ook in het 

resultaatverslag waren opgenomen, verder te gaan implementeren 

binnen de organisatie met behulp van het adviesbureau 22 Graden’.  

 

U merkt op dat u, na 19 januari 2018, tot een ander besluit bent  

gekomen. In de afgelopen dagen bent u, samen met diverse adviseurs, tot  

de conclusie gekomen dat het beter is om de behandelactiviteiten af te  

bouwen. Dit vanwege de investeringsbehoefte die nodig is om aan de  

kwaliteitsnormen te voldoen, de aanzienlijke afname van de  

patiëntengroep, het feit dat u met weinig zorgverzekeraars  

betaalovereenkomsten heeft kunnen bereiken en het feit dat de psychiater  
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zijn inzet capaciteit op korte termijn niet kan vergroten vanwege zijn  

woon- werkafstand.  

 

U heeft besloten om de behandelactiviteiten op korte termijn te stoppen.  

U streeft ernaar binnen 2 tot 4 weken de patiënten op een verantwoorde 

wijze door te verwijzen en hun behandeling bij Just Care te beëindigen.  

 

U verzoekt om dit mee te nemen in de overweging ten aanzien van het  

opleggen van een last tot dwangsom.  

 

Ten slotte nodigt u de inspectie uit voor een gesprek bij uw kantoor zodat 

de inspectie ter plaatse kan constateren dat de behandeling daadwerkelijk 

is beëindigd.  

 

Weging zienswijze 

U heeft, anders dan de aankondiging dat u de zorg waar de aanwijzing opziet, wilt 

gaan staken, in uw brief niet aangetoond dat u deze zorg daadwerkelijk heeft 

gestaakt. Evenmin heeft u hier aantoonbaar een aanvang mee gemaakt.  

Van berichtgeving dat u die zorg gaat staken, is geen sprake. 

 

Tot u aantoonbaar bent gestopt met het leveren van zorg, moet de zorg die u 

biedt, voldoen aan de normen voor goede zorg.  

 

Hetgeen door u is aangevoerd, heeft mij dan ook geen aanleiding gegeven van de 

door mij voorgenomen last onder dwangsom af te zien.  

Ik heb hierbij naast voorgaande het volgende overwogen. 

  

Bevindingen inspectieonderzoek  

Het inspectieonderzoek van 12 december 2017 heeft geleid tot de volgende 

bevindingen: 

 

1. Governance 

a. De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze kwaliteitsinformatie en 

gebruikt dit voor kwaliteitsverbetering. 

 

Toelichting 

In de periode van september 2017 tot en met november 2017 liet Just Care 

een onafhankelijk patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Een aantal punten 

die hieruit voortkwamen, resulteerden in aanpassingen. Zo zijn voorzieningen 

getroffen om patiënten meer privacy te bieden bij de balie van de receptie.  

Just Care organiseerde diverse overlegvormen, zoals een wekelijks 

managementoverleg en een maandelijks kwaliteitsoverleg. In het 

managementoverleg werd met name gesproken over personele of facilitaire 

zaken. In het kwaliteitsoverleg werden meldingen besproken die medewerkers 

hadden gemeld. Ook klachten van patiënten kwamen hier aan bod.  

De inspectie zag een registratie in van de MIC-meldingen. Deze MIC-meldingen 

werden bijgehouden in een overzicht dat voor elke medewerker toegankelijk 

was. Een structurele verzameling van deze kwaliteitsinformatie was niet 

aanwezig, wel was het voornemen hiertoe vastgelegd in het 

kwaliteitshandboek.  
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2. Personeel 

a. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers kennis dragen van 

relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies voor die specifieke 

afdeling of doelgroep. 

b. Er is vastgesteld beleid over het werken met richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies. 

c. Er is binnen Just Care een passend beleid rondom scholing van 

doelgroepspecifieke kennis, bejegening en gezondheidsrisico’s. 

 

Toelichting 

Norm a: 

Op 12 december jl. waren niet alle relevante procedures bekend en/of 

geïmplementeerd bij het personeel. Het voornemen van de zorginstelling is om 

deze documenten cyclisch en jaarlijks te bespreken in het patiëntenoverleg 

met de medewerkers. Op deze manier wil Just Care de inbreng van 

medewerkers borgen. Documenten zullen daarna opnieuw worden vastgesteld. 

 

Norm b:  

In het kwaliteitshandboek werden richtlijnen, protocollen en werkinstructies 

vastgelegd en voorzien van een versiedatum. Het kwaliteitshandboek was 

deels geactualiseerd door Just Care. Het streven van de directie was om dit 

handboek verder te actualiseren.  

Het voornemen van Just Care is om maandelijks externe audits vanaf januari 

2018 uit te voeren gedurende een half jaar.  

 

Norm c:  

Just Care heeft geen geformaliseerd opleidingsbeleid. De afgelopen periode is 

scholing gegeven aan de medewerkers rondom methodisch werken. Scholing die 

op de planning staat voor januari 2018, namelijk het volgen van de opleiding 

tot GGZ Agoog zal ‘in company’ worden ingevuld. Bij navraag bij de 

gevolmachtigde bestuurder bleek dat deze offerte niet binnen was bij Just 

Care. De afspraken over het volgen van deze scholing tot GGZ Agoog, waren niet 

concreet vastgelegd. Hierdoor was het onzeker of deze planning gehaald zou 

worden. De MWD’ers (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) zijn  

ingeschreven in een register en hebben daarmee drie jaar de tijd om hun 

accreditatie te behalen voor de GGZ agoog aantekening, aldus de directie. 

 

3. Dossier 

a. Somatische problemen worden herkend en er wordt volgens protocol 

gehandeld. Het behandelteam is geïnformeerd over de lichamelijke 

gezondheidstoestand van de patiënt. Ook wordt nagegaan of er 

lichamelijke afwijkingen of aandoeningen aanwezig zijn die in (causaal) 

verband kunnen staan met de psychiatrische verschijnselen. Een en ander 

is vastgelegd in het dossier. 

b. In het dossier is vastgelegd dat risicotaxaties uitgevoerd zijn (ook als er 

uit kwam dat er geen risico is). De doelen in het behandelplan zijn 

passend bij de hulpvraag, stoornis en risicotaxaties. 

c. De patiënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) is aantoonbaar betrokken 

bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het 

behandelplan. 
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d. Er is afgewogen of een signaleringsplan nodig is om risico’s te 

verminderen/voorkomen en deze afweging is terug te vinden in het 

dossier. 

e. Medicamenteuze, somatische, psychiatrische en sociale behandeldoelen 

(indien van toepassing) zijn geformuleerd en aantoonbaar weergegeven in 

het behandelplan. 

f. Een actueel (volledig en uniek) medicatieoverzicht is bij elk contact tussen 

arts en patiënt beschikbaar. 

 

Toelichting 

Norm a:  

In het intakegesprek met de patiënt vroeg de psycholoog de somatiek bij deze 

patiënt uit. Dit was een apart onderdeel geworden van het intakeverslag. Het 

was in de dossiers niet duidelijk beschreven hoe de psychiater dit verwerkte in 

het beleid. Tijdens de inzage van de dossiers was niet aantoonbaar vastgelegd 

of het behandelteam beoordeelde of aanwezige lichamelijke afwijkingen of 

aandoeningen in (causaal) verband stonden met de psychiatrische verschijnselen.  

 

Norm b: 

Het in kaart brengen van de risicoanalyse bestond uit een opgesteld document 

waarbij aangegeven werd of er wel of geen risico was met de mogelijkheid om 

dit te onderbouwen. Hierbij noemden de maatschappelijk werkenden 

suïcidaliteit als belangrijkste risico. Deze onderbouwing ontbrak in de ingeziene 

dossiers. Bij de patiënten waar risicotaxatie werd uitgevoerd, verwerkte men de 

uitkomsten hiervan niet altijd in het behandelplan. 

 

Voor medewerkers was onvoldoende duidelijk wanneer een analyse moest worden 

uitgevoerd. Uit de dossierinzage bleek dan ook dat de risicoanalyse niet bij alle 

patiënten werd uitgevoerd. Bij één patiënt was een risicoanalyse afgenomen 

waaruit geen risico bleek. Een aantal dagen later uitte de patiënt zich 

suïcidaal, aldus de rapportage van het zorgteam. Hierop voerden medewerkers 

geen nieuwe analyse uit, volgens het risicoformulier. Wel was beschreven wat 

luxerend kon zijn en afgesproken werd in een volgend contact om een 

signaleringsplan op te stellen. Het mogelijk luxerende moment vond echter 

plaats voor het opstellen van een signaleringsplan. Het betreffende dossier 

toonde noch dat dit besproken was met de regiebehandelaar, noch dat dit 

besproken was in een MDO met ondermeer de betrokken medewerkers.  

 

Norm c:  

In de twee ingeziene dossiers is een behandelplan aanwezig dat is ondertekend 

door de patiënt. In een derde dossier heeft de patiënt, reeds in zorg vanaf 

2014, geen behandelplan. Het conceptbehandelplan van deze patiënt was 

besproken in het multidisciplinair overleg. In het volgende patiëntencontact 

zou deze in principe worden ondertekend door de patiënt, aldus de 

medewerkers. 

 

Norm d: 

Binnen Just Care werd incidenteel gebruik gemaakt van een signaleringsplan. De 

inspectie kon daarom één signaleringsplan inzien. Dit plan was summier 

ingevuld. Een voorbeeld hiervan was dat in fase rood alleen beschreven was 

dat de behandelaar een vriend kon bellen. In een ander dossier was sprake 

van een alleenstaande ouder met een kind met complexe problematiek. Uit het 
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dossier was niet op te maken dat er aandacht is geweest voor het kind en of er 

een afweging was gemaakt in hoeverre de ouder in staat was voor het kind te 

zorgen. Het behandeldoel hield in het leren omgaan met wisselende heftige 

emoties. Hierbij was geen signaleringsplan overwogen of opgenomen in het 

dossier.  

 

Norm e: 

Niet in alle drie getoetste dossiers was een behandelplan opgenomen. De doelen 

in het behandelplan zijn summier uitgewerkt en onvoldoende passend bij de 

hulpvraag, stoornis en risicotaxaties. Deze sluiten in de getoetste dossiers niet 

aan op het behandelen van de psychiatrische stoornis maar zijn voornamelijk 

gericht op het sociale functioneren van de patiënt. De behandeldoelen richten 

zich op bijvoorbeeld het omgaan met financiën, minder piekeren of beter 

doorslapen. In een dossier was één frequentie opgenomen onder de doelen 

waarbij het niet duidelijk is wie, met welke frequentie de patiënt ziet.  

 

Norm f: 

De werkafspraak binnen Just Care hield in om een medicatieoverzicht op te 

vragen bij de apotheek. Echter dit was niet geïmplementeerd binnen Just Care. 

Een actueel medicatieoverzicht was niet bij elk contact tussen arts en patiënt 

beschikbaar, aldus de gesproken medewerkers. Tijdens de inzage van de dossiers 

trof de inspectie niet in ieder dossier een actueel en volledig medicatieoverzicht 

aan.  

 

4. Medicatieveiligheid 

a. Incidenten met medicatie/geneesmiddelengebruik worden centraal 

gemeld, besproken en geanalyseerd, bij voorkeur in een systeem van 

Veilig Incidenten Melden (VIM). De analyse van meldingen leidt tot 

daadwerkelijke verbeteracties. 

b. De verpleging/verzorging en arts hebben een actueel overzicht van 

tenminste alle voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief zo nodig 

medicatie, eventuele contra-indicaties en geneesmiddelen allergieën, (zo 

mogelijk) medicatiehistorie afgelopen drie maanden. Dit overzicht wordt 

bij voorkeur door de apotheek vervaardigd of is afkomstig uit hetzelfde 

systeem. 

c. De patiënt en/of vertegenwoordiger zijn aantoonbaar mondeling en 

schriftelijk geïnformeerd over het veilig gebruik, de risico’s en de 

mogelijke bijwerkingen van medicatie. 

d. De medicatie wordt aantoonbaar ten minste één keer per jaar beoordeeld 

door de behandelend arts en een apotheker waarbij de mening van patiënt 

en verpleging/verzorging wordt meegenomen. 

 

Toelichting 

Norm a: 

Er was bij Just Care een VIM-systeem waar meldingen centraal geregistreerd 

konden worden. De inspectie zag een overzicht in van meldingen waarbij geen 

analyse werd uitgevoerd. Onder de meldingen bevonden zich geen incidenten 

met geneesmiddelengebruik. Het medicatiebeleid voorzag niet in een paragraaf 

waarin stond beschreven hoe (bijna) incidenten met medicatie gemeld konden 

worden of waarin werd verwezen naar het Beleid VIM van Just Care.  
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Norm b: 

Actuele medicatieoverzichten waren niet beschikbaar van tenminste alle 

voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief zo nodig medicatie, eventuele contra-

indicaties en geneesmiddelen allergieën (zie ook de bevinding norm g onder het 

dossier). Uit de dossiers die de inspectie heeft ingezien, was wel herleidbaar 

dat de voorschrijver een inspanning leverde om deze informatie bij de huisarts 

of de apotheker te verkrijgen middels een brief. Dit leidde er in de praktijk niet 

toe dat men de beschikking had over actuele medicatieoverzichten.  

 

Norm c: 

Het was niet inzichtelijk uit de ingeziene dossiers dat de patiënt aantoonbaar 

mondeling en schriftelijk was geïnformeerd over het veilig gebruik, de risico’s en 

de mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie. Ook waren de 

gesproken medewerkers niet op de hoogte of de patiënt hierover werd 

geïnformeerd.  

 

Norm d: 

Bij nieuwe patiënten startte de psychiater, voordat er een verwijsbrief of 

actueel medicatieoverzicht was van de huisarts, met nieuwe medicatie. Dit, 

terwijl uit de informatie van de psycholoog bij intake bleek dat er sprake was 

van somatische comorbiditeit en aanwijzingen waren voor polyfarmacie. Hierbij 

beperkte de psychiater zich niet tot psychofarmaca maar schreef ook een opiaat 

bij pijnklachten voor. Hoewel er vanuit de intake door de psycholoog 

aanwijzingen waren dat de huisarts of specialist pijnmedicatie voorschreef bij 

deze patiënt. Uit een dossier bleek niet dat de psychiater contact had gezocht 

met de huisarts dan wel de huisarts had geïnformeerd over de door hem 

voorgeschreven medicatie.  

In een ander dossier was sprake van een periode van zestien maanden waarin 

geen recepten waren uitgeschreven. Na deze periode vervolgde de psychiater 

het voorschrijven zonder toelichting hiervan in het dossier op te nemen. Buiten 

het recept trof de inspectie geen notities van de psychiater op deze datum 

aan. Hierdoor was vanuit het dossier niet navolgbaar waarom de medicatie was 

herstart. Daarnaast was niet duidelijk of de psychiater persoonlijk het 

toestandsbeeld had beoordeeld. Medicatie werd niet ten minste één keer per jaar 

inzichtelijk beoordeeld door de behandelend arts en een apotheker waarbij de 

mening van patiënt werd meegenomen (vooral van belang bij polyfarmacie).  

 

Conclusie 

Op basis van voornoemde bevindingen concludeert de inspectie dat Just Care niet 

volledig heeft voldaan aan de op 11 augustus 2017 gegeven aanwijzing. 

 

Last onder dwangsom 

Om de naleving van de aanwijzing alsnog te bewerkstelligen, leg ik u, op grond 

van artikel 29, eerste lid, van de Wkkgz, in samenhang met artikel 5:32 van de 

Awb, een last onder dwangsom op.  
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De last onder dwangsom heeft de volgende inhoud: 

Just Care dient alsnog volledig te voldoen aan de op 11 augustus 2017 gegeven 

aanwijzing met de volgende inhoud: 

 

Governance 

a. Just Care verzamelt op structurele wijze kwaliteitsinformatie en gebruikt 

dit voor kwaliteitsverbetering. 

 

Personeel 

a. Just Care zorgt ervoor dat medewerkers kennis dragen van relevante 

richtlijnen, protocollen en werkinstructies voor die specifieke afdeling of 

doelgroep. 

b. Er is vastgesteld beleid over het werken met richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies. 

c. Er is binnen Just Care een passend beleid rondom scholing van 

doelgroepspecifieke kennis, bejegening en gezondheidsrisico’s. 

 

Dossier 

a. Somatische problemen worden herkend en er wordt volgens protocol 

gehandeld. Het behandelteam is geïnformeerd over de lichamelijke 

gezondheidstoestand van de patiënt. Ook wordt nagegaan of er 

lichamelijke afwijkingen of aandoeningen aanwezig zijn die in (causaal) 

verband kunnen staan met de psychiatrische verschijnselen. Een en ander 

is vastgelegd in het dossier. 

b. In het dossier is vastgelegd dat risicotaxaties uitgevoerd zijn (ook als er 

uit kwam dat er geen risico is). De doelen in het behandelplan zijn 

passend bij de hulpvraag, stoornis en risicotaxaties. 

c. De patiënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) is aantoonbaar betrokken 

bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het 

behandelplan. 

d. Er is afgewogen of een signaleringsplan nodig is om risico’s te 

verminderen/voorkomen en deze afweging is terug te vinden in het 

dossier. 

e. Medicamenteuze, somatische, psychiatrische en sociale behandeldoelen 

(indien van toepassing) zijn geformuleerd en aantoonbaar weergegeven in 

het behandelplan. 

f. Een actueel (volledig en uniek) medicatieoverzicht is bij elk contact tussen 

arts en patiënt beschikbaar. 

 

Medicatieveiligheid 

a. Incidenten met medicatie/geneesmiddelengebruik worden centraal 

gemeld, besproken en geanalyseerd, bij voorkeur in een systeem van 

Veilig Incidenten Melden (VIM). De analyse van meldingen leidt tot 

daadwerkelijke verbeteracties. 

b. De verpleging/verzorging en arts hebben een actueel overzicht van 

tenminste alle voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief zo nodig 

medicatie, eventuele contra-indicaties en geneesmiddelen allergieën, (zo 

mogelijk) medicatiehistorie afgelopen drie maanden. Dit overzicht wordt 

bij voorkeur door de apotheek vervaardigd of is afkomstig uit hetzelfde 

systeem. 
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c. De patiënt en/of vertegenwoordiger zijn aantoonbaar mondeling en 

schriftelijk geïnformeerd over het veilig gebruik, de risico’s en de 

mogelijke bijwerkingen van medicatie. 

d. De medicatie wordt aantoonbaar ten minste één keer per jaar beoordeeld 

door de behandelend arts en een apotheker waarbij de mening van patiënt 

en verpleging/verzorging wordt meegenomen. 

Ik verbind aan deze last een dwangsom van €2.000,- voor iedere volledige week 

waarin u niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het 

maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de 

last in totaal €10.000,- is.  

 

Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van twee weken, die aanvangt op 

de eerste dag na dagtekening van dit besluit. Dit betekent dat u gedurende deze 

twee weken aan de last kunt voldoen zonder dat daadwerkelijk een dwangsom 

wordt verbeurd. 

 

Indien u binnen de begunstigingstermijn van twee weken alsnog de zorg waar de 

aanwijzing op ziet inderdaad staakt, zal evenmin daadwerkelijk een dwangsom 

worden verbeurd. Het handhavingstraject komt in dat geval per de datum van 

staken van die zorg ten einde.  

 

Openbaarmaking 

Over het voornemen van de inspectie de last onder dwangsom actief openbaar te 

maken, heeft u het volgende aangevoerd.  

 

U geeft aan dat het openbaar maken van een last onder dwangsom volgens u 

ernstige gevolgen kan hebben voor het behoud van het samenwerkingscontract 

met de Gemeente Den Haag. Terwijl de begeleidingsactiviteiten altijd de 

hoofdactiviteiten zijn geweest van Just Care en de behandelactiviteiten als 

aanvulling c.q. nevenactiviteiten bij hebben gedragen aan uw concept.  

U verzoekt om het besluit dat u de zorg gaat staken mee te nemen in de 

overweging tot actieve openbaarmaking van de deze last onder dwangsom. 

 

De door u aangevoerde argumenten hebben mij geen aanleiding gegeven van de 

openbaarmaking van de last onder dwangsom af te zien. Ik heb hierbij het 

volgende overwogen.  

 

De inspectie streeft met actieve openbaarmaking verschillende doelen na, 

waaronder het informeren van patiënten, cliënten en zorgverzekeraars over de 

zorgkwaliteit. Dit kan cliënten helpen bij het kiezen van goede zorg. De 

openbaarmaking heeft daarmee een informatief karakter voor cliënten in de zorg 

en heeft geen punitief karakter. De openbaarmaking van deze last onder 

dwangsom valt onder het informatieve karakter dat de inspectie met haar 

openbaarmakingbeleid tot doel heeft. Daarnaast draagt de inspectie hiermee bij 

aan transparantie van de overheid over de wijze waarop toezicht wordt gehouden 

op de zorg. Voorts verhoogt het actief publiceren van de last onder dwangsom het 

nalevingsniveau van zorgaanbieders. 

 

Bij de afweging van het algemene belang, u kunt hierbij denken aan cliënten, 

maar ook aan soortgelijke zorgaanbieders die zijn gediend bij openbaarmaking 

van de last onder dwangsom enerzijds, versus het belang van u als zorgaanbieder 

om geen onevenredig nadeel te lijden als gevolg van die openbaarmaking 
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anderzijds, is de inspectie van oordeel dat aan het algemene belang een grotere 

waarde moet worden toegekend. Dat is de reden waarom de inspectie overgaat 

tot openbaarmaking. Dit houdt in dat de last onder dwangsom, het onderliggende 

inspectierapport en een begeleidend persbericht integraal worden gepubliceerd op 

de inspectiewebsite. 

 

Deze last onder dwangsom geldt per direct. Om de plaatsing van de last onder 

dwangsom op de website van de inspectie tegen te houden, moet u twee dingen 

doen. Allereerst is het nodig om bezwaar te maken tegen dit besluit bij het 

Ministerie van VWS (zie hieronder voor een toelichting). Daarnaast is het nodig 

om een verzoek doen bij de rechter om de last onder dwangsom niet te 

publiceren. Zo’n verzoek wordt een verzoek om voorlopige voorziening genoemd 

(zie hieronder voor een toelichting). Om u hiervoor de tijd te geven zal de 

inspectie de last onder dwangsom niet eerder dan 14 februari 2018 om 11:00  uur 

op haar website plaatsen.  

 

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Indien u een toelichting op dit besluit wenst, kunt u contact opnemen met XXXX, 

senior inspecteur, onder het algemene IGJ nummer: 088 120 5000. 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

 

 

 

drs. K. Louwes 

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg 
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Bezwaar 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk dan op 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 

bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 

bezwaar kunt inschatten. 

 

Wilt u een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 

bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet 

worden behandeld. 

 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 

voorkeur met een ingescande handtekening. Indien u het bezwaarschrift per e-

mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later 

moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen 

van het bezwaar. 

 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per 

post naar: 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag. 

 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres 

• de datum 

• het kenmerk van deze brief 

 (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 

voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 

het bezwaarschrift? 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift, heft de werking van het besluit niet op. Als u 

een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u ook een voorlopige voorziening 

aanvragen waarmee mogelijk de werking van het besluit en/of de 

openbaarmaking kan worden opgeschort.  

 

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist dan kunt u 

de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam 

verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het actuele adres verwijs ik 

naar de volgende website: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/ 

Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam. 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/
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Mocht u naast een eventueel bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening 

doen, dan verzoek ik u mij middels bekend e-mailadres daarvan vóór  

16 februari 2018 om 15.00 uur in kennis te stellen onder gelijktijdige verzending 

van het verzoekschrift.  

 

Bij het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Voor de 

regio-indeling en de adressen van de rechtbanken verwijs ik naar de volgende 

website: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-

contact/organisatie/rechtbanken/paginas/default.aspx. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


