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Geachte voorzitter, 

Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ 
uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) 
risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en cliënten.  
 
In mijn brief van 24 januari 2022 aan uw Kamer over de ‘Stand van zaken 
maatregelen om een ongecontroleerd faillissement in de zorg te voorkomen’1 
wordt aan deze leidraad gerefereerd. Tevens wordt de leidraad benoemd in de 
kabinetsreactie over veranderingen in het behandelaanbod en (voorgenomen) 
sluitingen van (vestigingen van) zorgaanbieders met een specialistisch 
zorgaanbod2 van 9 mei jongstleden. 
 
Tot slot heeft de toenmalige minister voor Medische Zorg en Sport u in zijn reactie 
op de initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor 
iedereen3 toegezegd een handreiking van de IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) toe te sturen voor zorgvuldige proces- en besluitvorming bij wijzigingen in 
het zorglandschap.  
  

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 31 016, nr. 347  
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 25 424 nr. 608 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 227, nr. 3 
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De NZa heeft eerder ‘De zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars’4 en 
‘Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht door zorgkantoren’5 gepubliceerd. 
Met het toesturen van de leidraad van de IGJ beschouw ik deze toezegging als 
afgedaan. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 

 
4 De zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars - Nederlandse Zorgautoriteit 
(overheid.nl) 
5 Rapport Handvatten duiding zorgplicht zorgkantoren - Nederlandse Zorgautoriteit 
(overheid.nl) 
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