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Voorwoord 
 

Op basis van de aanwijzing SG A/948 stellen de toezichthouders vóór 1 november een concept van 
het toezichtjaarplan op voor het komende jaar; in dit geval dus 2022. Voor de Inspectie Militaire 
Gezondheidszorg (IMG) is dit jaarplan een vast stramien. Een van de uitgangspunten is dat zo veel 
als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij algemene aandachtspunten van de civiele Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en andere relevante externe toezichthouders zoals de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS). Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de militaire 
gezondheidszorg en de gedane bevindingen, ontvangen signalen en lopende ontwikkelingen. 
Andere factoren zijn de input vanuit het toezichtberaad en waar mogelijk afstemming met de 
andere toezichthouders binnen Defensie. Een van de speerpunten die de IMG als prioriteit heeft 
aangemerkt, is de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) tijdens de COVID-19 crisis.  
Ook in het jaarplan 2021 van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht (IGK) wordt onderzoek vermeld naar de invloed van deze crisis op veiligheid en 
werkomstandigheden van defensiepersoneel, zowel in de eigen functie als bij de steunverlenging 
van defensie aan civiele organisaties in het kader van Nationale Operaties. Alhoewel de IMG hier al 
onderzoek naar doet binnen het geneeskundig domein, zal voor 2022 afstemming en daar waar 
mogelijk aansluiting gezocht worden met de IVD en de IGK. 
 
Gezien de breedte van het toezichtveld en de beperkte capaciteit van de IMG (in totaal zes VTE en 
een tijdelijke tewerkstelling) moeten jaarlijks keuzes worden gemaakt met betrekking tot planbare 
inspectie-activiteiten. Niet planbare werkzaamheden, zoals interventies en onderzoek naar 
aanleiding van meldingen, kunnen daarbij nog een complicerende factor zijn. 
 
De IMG heeft als primaire taak toezicht houden op de kwaliteit van de MGZ en de naleving van 
wettelijke voorschriften ter zake. Daarnaast vallen ook de voedselveiligheid en 
stralingsbescherming binnen Defensie onder het toezicht van de Inspectie. Om hieraan goede 
invulling te geven, wordt waar mogelijk samengewerkt met in- en externe toezichthouders op de 
genoemde terreinen, dan wel vindt onderlinge afstemming plaats. Ook wordt gebruik gemaakt van 
bij andere toezichthouders en controleurs aanwezige expertise. 
 
Het jaarplan en het jaarverslag van de IMG zijn openbaar. De IMG zal in 2022 meer informatie op 
intranet publiceren waarbij de anonimiteit van de individuele (gezondheids-)medewerkers 
gewaarborgd blijft. Ook streeft de IMG ernaar om beter zichtbaar te zijn op internet. Belangrijke 
constateringen zullen zowel binnen als buiten Defensie gedeeld worden.  
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Na deze inleiding volgt eerst een terugblik op het laatste jaarverslag, het voorgaande 
toezichtjaarplan en in het lopende jaar gedane constateringen. Een overzicht van de voor het 
toezicht relevante ontwikkelingen binnen de (militaire) gezondheidszorg en het eigenlijke jaarplan, 
met de daarin vastgestelde toezichtactiviteiten, volgen daarna. De prioriteit wordt met name 
bepaald door de risico’s voor de zorggebruiker of zorgverlener, waarbij sprake is van operationele 
risico’s dan wel afbreukrisico’s voor Defensie als overheidsinstantie, werkgever en zorgaanbieder. 
 
 
De Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolonel-arts drs. M.H.G.B. Heuts 
Huisarts (niet praktiserend) 
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1 Terugblik  
 

 Terugblik op jaarverslag 2020 

1.1.1 Wat waren de voornaamste bevindingen 
De IMG heeft in 2020 opnieuw verbeteringen gezien op het gebied van voedselveiligheid, 
infrastructuur en de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, zowel in de 
reguliere zorg als in de operationele gezondheidszorg. Zo heeft het Dienstencentrum 
Personeelslogistiek (DC PL) / sectie Medische Keuringen (MK) vorderingen gemaakt op het gebied 
van de interne kwaliteitscontrole. Daarnaast heeft de sectie MK met goed gevolg het ISO-
9001:2015- certificaat behaald. 
 
Na de certificering van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in 2019 hebben in 2020 het Eerstelijns 
Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) hun 
kwaliteitscertificering behaald. Het behalen en vasthouden van deze civiele 
kwaliteitscertificeringen van de reguliere gezondheidsbedrijven garandeert Defensie van een in de 
basis goed functionerend gezondheidszorgsysteem op het gebied van (gezondheidszorg)kwaliteit 
en (patiënt)veiligheid. 
 
De IMG constateert dat de meldingscultuur binnen het EGB onvoldoende is. Er is een systeem voor 
veilig incidentmelden, maar bij nader onderzoek hiernaar tijdens de inspecties op locatie blijkt dat 
er weinig is gemeld. Als er niet of weinig wordt gemeld, is dat voor de inspectie aanleiding hierop 
door te vragen, want geen of weinig meldingen passen niet bij een normale bedrijfsvoering. 
Onvoldoende kennis van wat meldenswaardige incidenten zijn, onvoldoende kwaliteitsdenken en 
de angst om op fouten te worden afgerekend, lijken een rol te spelen bij de geringe 
meldingsbereidheid. Als incidenten worden gemeld en besproken, verkleint dat de kans op 
dezelfde fouten in de toekomst, waarmee de patiëntveiligheid wordt gediend. 
 
Ondanks de oplevering van enkele goede nieuwbouw- en verbouwvoorzieningen, blijft de 
infrastructuur van de gezondheidscentra, de tandheelkundige centra en Paresto (de 
defensiecateraar) in het algemeen voor de IMG ook de komende jaren een aandachtspunt. 
 
De (rechtspositionele) zorg waar reservisten aanspraak op kunnen maken na te zijn opgeroepen in 
werkelijke dienst, zijn onvoldoende helder en verdienen aandacht en verduidelijking.  
 
De IMG constateert een tekort aan kennis en inzicht binnen de gehele militaire gezondheidszorg op 
het gebied van de toepassing van medische technologie. Denk hierbij aan de uniformiteit van 
apparatuur, de scholing van de eindgebruiker op nieuwe medische apparatuur en het onderhoud 
van apparatuur. De IMG toetst dit op basis van de Wet medische hulpmiddelen en het convenant 
medische technologie.  
 
In 2020 constateerde de IMG dat er grote achterstanden zijn ontstaan bij de periodieke 
herbeoordelingen van veteranen met een militair invaliditeitspensioen, door onvoldoende 
verzekeringsgeneeskundige capaciteit bij Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) / Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). In het verslagjaar heeft de IMG hierin geen significante verbetering gezien. 
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1.1.2 Wat zijn vaker terugkomende elementen 
De IMG heeft regelmatig terugkerende zaken geconstateerd, waaruit bleek dat de 
kwaliteitssystemen weliswaar zijn verbeterd, maar dat het kwaliteitsdenken en de 
randvoorwaarden voor kwaliteitszorg, zoals goede infrastructuur en voldoende personele 
capaciteit, achterblijven. 

1.1.3 Welke punten waren van belang in het Vogelvluchtdocument 
Het Toezichtberaad Defensie heeft in 2021 het document ‘Toezicht Defensie 2020 in vogelvlucht’ 
uitgeven. Hierin beschrijven de toezichthouders enkele algemene beelden van de 
defensieorganisatie.  
Naast de algemene aandachtspunten constateert de IMG dat in het militaire zorgdomein een 
cultuur bestaat waarin nog onvoldoende meldingen worden gedaan, omdat het voor personeel 
niet duidelijk is wat meldenswaardige incidenten zijn. Daarnaast zijn medewerkers zich 
onvoldoende bewust van het belang en de waarde van het meldingssysteem. Verder signaleert de 
IMG dat het EGB en de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) in het huidige systeem van 
vastgoedbeheer onvoldoende kunnen sturen op investeringen en prioriteiten. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen voor het niet altijd op elkaar aansluiten van defensievoorschriften onderling en ook 
niet altijd op wet- en regelgeving. Positief viel op dat civiel zorgpersoneel verrast was over hoe 
adaptief de militaire collega’s waren en hoe goed zij omgingen met de soms moeilijke 
omstandigheden. 

 

 Terugblik jaarplan 2021  
In het toezichtjaarplan zijn de toezichtonderwerpen vermeld en onderverdeeld in prioriteit I en 
prioriteit II. Hierbij volgen per onderwerp de inmiddels ondernomen acties en de stand van zaken. 
Prioriteit I onderwerpen: 

 Governance: zorgaanbiederschap en toezicht is onderwerp van overleg tussen het ministerie 
van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; 

 Zorg en COVID-19: enquête zorgbedrijven afgerond; wordt uitgewerkt; 

 Geneeskundige ondersteuning bij oefening: besproken met Militair Geneeskundige Autoriteit 
(MGA), met name non-exercise (NONEX); 

 Voedselveiligheid operationeel: implementatie Food Safety Management Systeem (FSMS) is 
gaande; 

 Zorgcommunicatie keten: verbetering digitale omgeving door invoering DHiX per medio 2020 
– inventarisatie probleempunten loopt; 

 Infrastructuur EGB, DTD, Paresto: deel locaties is in kaart gebracht, rest volgt; 

 Veilig Incident Melden / Melding Incidenten Patiëntenzorg (VIM / MIP)-procedure: structureel 
punt van aandacht inspecties eerste lijn en NMGT-publicatie; 

 Archivering: gezamenlijk inspectiebezoek IMG / FG / DIV gepland. 
 
Prioriteit II onderwerpen: 

 Spoedtaken en spoeduitrusting EGB: punt van aandacht inspecties en periodiek overleg met  
C-EGB; 

 Ketenmaterieel en -apparatuur: onderdeel operationele inspecties; 

 CMT: loopt, naar aanleiding van recent voorvallenonderzoek, met name gericht op 
recompressie-apparatuur; 

 Operationele planning: onderzoek naar planning EMASOH loopt nog; 
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 Implementatie IV / ICT-systemen: aandacht gevraagd voor telefonische bereikbaarheid – 
gericht onderzoek volgt; 

 Reïntegratie eerste lijn: onderzoek KMS samen met IGK loopt; 

 Disfunctionerende beroepsbeoefenaren: bij reguliere inspecties meegenomen; 

 ZHKH-opleiding en -protocollen: onderzoek loopt in relatie tot overgang BATLS naar TCCC. 

1.2.1 Veranderingen door COVID-19 
Nederland werd in 2020/2021 geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. Deze pandemie heeft 
invloed gehad op de werkzaamheden van de IMG. Tijdens de eerste golf van de pandemie is de 
werkwijze van de IMG aangepast: fysieke inspecties werden zeer beperkt uitgevoerd en het 
merendeel van de gesprekken vond digitaal plaats. Voorgenomen inspecties van en werkbezoeken 
aan oefeningen en missiegebieden gingen niet door. Wel is er, samen met de IVD, een virtuele 
inspectie uitgevoerd van de DEU / NLD role 2 op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif. Na de zomer 
heeft de IMG de inspecties van het EGB en de DTD weer opgepakt met inachtneming van de 
COVID-19-maatregelen. Niet alle themaonderzoeken, zoals beschreven in het jaarplan, konden 
(volledig) uitgevoerd worden. De IMG zal een separaat hoofdstuk in het jaarverslag volledig wijden 
aan de militaire gezondheidszorg en COVID-19. Dit onderwerp was weliswaar niet gepland, maar 
was en is voor de IMG en de IGJ een belangrijk onderwerp. Door de omstandigheden heeft de IMG 
haar focus in 2020 moeten aanpassen, waarbij het hoofddoel wel behaald is, namelijk het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van veiligheid binnen de militaire 
gezondheidszorg, de voedselveiligheid en de stralingsbescherming. 

1.2.2 Overige herprioriteringen afgelopen jaar 
Tijdens de pandemie is militair geneeskundig personeel civiel ingezet. De ervaringen van de 
militaire zorgverleners met het werken in civiele instellingen waren voornamelijk positief. Door de 
intensieve samenwerking met de civiele collega’s ontstond wederzijds respect en begrip. Civiel 
zorgpersoneel was verrast hoe adaptief de militaire collega’s waren en hoe zij handelden in 
moeilijke situaties. Aan de andere kant leerden de militair verpleegkundigen van hun 
burgercollega’s over intensieve ziekenhuiszorg. Ook werd gebruik gemaakt van veel ondersteunend 
(niet-BIG-geregistreerd-)personeel om de verpleegkundigen op de verpleegafdelingen in 
ziekenhuizen te ondersteunen. Zij zorgden voor de noodzakelijke logistiek op de 
verpleegafdelingen, zodat de verpleegkundigen de volledige aandacht konden richten op de 
patiënt. Een nadeel van de inzet van militair zorgpersoneel was dat zij nauwelijks toekwamen aan 
hun eigen niveautrainingen. Daar waar de basisgeneeskundige taken in de ziekenhuizen goed 
onderhouden werden, was er geen ruimte voor niveau 2/3-trainingen en het bijhouden van de 
skills en drills met de operationele eenheden. Inzet van militair zorgpersoneel in de civiele 
omgeving gedurende COVID-19 heeft dus een negatieve invloed op de beschikbaarheid en het 
trainingsniveau van dit personeel voor de operationele taak en de training van operationele 
eenheden. 
 

 Relevante ontwikkelingen in het domein 
De IMG houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg (regulier in Nederland en 
operationeel tijdens missies en oefeningen), stralingsbescherming en voedselveiligheid. De IMG 
houdt de civiele ontwikkelingen binnen deze domeinen nauwlettend in het oog en heeft contact 
met de civiele toezichthouders. Waar de ontwikkelingen van invloed zijn op de genoemde 
domeinen binnen Defensie, zal de IMG de civiele toezichthouders volgen en met hen in contact 
treden. 
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Relevante ontwikkelingen IGJ 
De IGJ heeft vier thema’s onderkend waarvan zij denkt dat ze de komende jaren grote invloed 
hebben op de ontwikkeling van haar toezicht: 

 kwaliteit van persoonsgerichte zorg; 

 beschikbaarheid van zorg- en hulpverleners in een veranderende arbeidsmarkt; 

 technologische vernieuwing in de zorg; 

 toezicht houden in de globaliserende wereld van producten. 
 

De IMG heeft binnen Defensie dezelfde rol als de IGJ civiel. Specifiek voor de IMG is het toezicht op 
de operationele gezondheidszorg dat zij namens de minister van Defensie verricht. De IMG ziet 
mogelijkheden in samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling van technologische 
ontwikkelingen en in het bijzonder digitale zorginformatiesystemen. De IMG zal aansluiten bij 
relevante themaonderzoeken en nog te ontwikkelen onderzoek, zoals duurzaamheid in de zorg. 
 
Relevante ontwikkelingen in het civiele toezichtveld ANVS 
In 2018 is de nieuwe Kernenergiewet (KeW) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is ook de 
nieuwe structuur van kennisniveaus met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Medio 
2021 heeft de ANVS een update van de Toezicht- en Interventiestrategie uitgebracht. Deze geeft 
niet alleen de huidige situatie weer, maar is ook richtinggevend voor de komende jaren.  
De ANVS: 

 stelt zich onafhankelijk en feitelijk op in het maatschappelijk debat; 

 is transparant; 

 organiseert zich flexibel; 

 zet zich in op samenwerking; 

 investeert voortdurend in deskundigheid; 

 stelt veiligheidscultuur steeds meer centraal. 
 
Bij de strategie gelden de volgende principes: 

 veiligheid voorop; 

 eigen verantwoordelijkheid en gerechtvaardigd vertrouwen; 

 voortdurend verbeteren; 

 risicogericht; 

 verbindend; 

 functie scheidend. 
 
Al deze ontwikkelingen zijn erop gericht planmatig toezicht te houden, waarbij de plan-do-check-
act cyclus is geborgd. Concluderend houdt de ANVS zo neutraal en transparant mogelijk toezicht, 
waarbij men risicogestuurd te werk gaat en waarbij men continu ondertoezichtstaanden probeert 
te stimuleren tot verbetering.  
 
Relevante ontwikkelingen NVWA 
De NVWA ziet toe op de voedselveiligheid, vanwege het grote publieke belang. In totaal betreft dit 
acht domeinen. De IMG volgt de relevante onderwerpen, zodra deze bekend zijn, voor Defensie.  
 
Een concept van de samenwerkingsovereenkomst is gereed en de IMG verwacht in 2022 de goede 
samenwerking en afstemming met de NVWA te continueren. Ook in 2022 zal zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk opgetreden worden. Binnen Defensie zal het FSMS verder uitgewerkt en 
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geïmplementeerd worden. De IMG zal daarnaast de aandacht meer gaan richten op de 
voedselveiligheid tijdens operationeel optreden. 
 
Relevante ontwikkelingen MGZ 
De IMG richt zich bij haar toezicht onder meer op de implementatie van het project MGZ 2020. 
C-DGO en MGA hebben de volgende doelen gesteld: 

 duidelijkheid en eenduidigheid over wat er nodig is om de geneeskundige keten te 
verbeteren; 

 bijdragen aan de inzetbaarheid van de operationele eenheden; 

 kwaliteitsmanagementsystemen voor de MGZ opzetten en in gebruik nemen. 
 

De IMG zal alert blijven op de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Door de toenemende 
internationale samenwerking is de noodzaak toegenomen om alle personele en materiële 
middelen goed op elkaar af te stemmen, waar de IMG ook actief op zal monitoren. De IMG zal de 
technologische ontwikkelingen toetsen op veiligheid en hierbij zal de IMG haar kennis vergroten en 
toetsingsinstrumenten ontwikkelen.  
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2 Toezichtactiviteiten 
 

 Verantwoordelijkheden toezichthouder  
De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) is bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989 
ingesteld en belast met het onafhankelijk toezicht houden op de kwaliteit van de militaire 
gezondheidszorg, de staat van gezondheid van de militair en de handhaving van wettelijke 
voorschriften ter zake. Naast algemeen toezicht in de vorm van inspecties en werkbezoeken, 
thematisch toezicht in de vorm van onderzoek naar specifieke zorgonderwerpen en 
speerpuntonderzoek op basis van signalen en bevindingen, onderzoekt de IMG ook meldingen van 
(vermeend) ernstig en / of structureel tekortschieten van de zorg.  
 
Het beschreven toezicht betreft naast de militaire gezondheidszorg in engere zin ook de 
gezondheidsbescherming op de gebieden straling en voedselveiligheid. 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de IMG zijn beschreven in het Algemeen 
Organisatiebesluit Defensie 2021 (AOD 2021) en Besturen bij Defensie 2021 (BBD 2021). Daarnaast 
wordt samengewerkt met civiele Inspecties. Op basis van convenanten met de civiele 
toezichtinstanties IGJ, ANVS en NVWA houdt de IMG toezicht op de reguliere zorg in Nederland. 
Daarnaast is de IMG wettelijk aangewezen toezichthouder op de operationele geneesmiddelen- 
(Geneesmiddelenwet artikel 63 juncto artikel 100) en bloedvoorziening van de krijgsmacht (besluit 
aanwijzing toezichthouders Wet inzake bloedvoorziening artikel 1a) en de operationele uitvoering 
van de Kernenergiewet (besluit aanwijzing toezichthouders KeW artikel 6). In een militair 
operationele setting houdt de IMG, onafhankelijk van de verantwoordelijke autoriteiten, toezicht 
op de voor een missie ingerichte volledige geneeskundige keten op basis van ministerieel mandaat.  

 Prioritering van het toezicht 
De IMG prioriteert de toezichtonderwerpen middels de methode Fine & Kinney en in prioriteit I en 
prioriteit II, waarbij de wegingsrisico’s worden gehanteerd. 
 
De onderwerpen per prioriteit worden in willekeurige volgorde vermeld. 
 
Prioriteit I 

 Telefonische bereikbaarheid 

 Bestuursstructuur; governance / Wmcz 2018 

 DHiX; zorgcommunicatie in de keten 

 Taken/opdrachten neventakers (inzet) geneeskundige ondersteuning oefenende eenheden 

 Inhuren artsen / capaciteit (bedrijfsgeneeskundige) artsen / wachttijden 

 Wearables; samenwerking met BA 

 Infrastructuur EGB, DTD en Paresto 

 VIM/MIP procedure (incidentmeldingen) 
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Prioriteit II 

 Voedselveiligheid operationele catering en implementatie FSMS   

 MGGZ (invloed val Afghanistan en opkomst Taliban) 

 CMH poli-wachttijden / bezoek afd. T4 met de IGJ  

 MRC-inspectie samen met de IGJ 

 Inzet AMA; miniconferentie operationeel en regulier 

 Inzet DTD Kosovo 

 Invloed certificering op kwaliteit 

 Reïntegratie eerste lijn / DGI / onderzoek KMS in samenwerking met IGK 
  
   

 Toezicht 

2.3.1 Methoden van toezicht 
De IMG verricht de haar opgedragen taken door middel van: 

 algemeen toezicht; 

 thematisch toezicht; 

 speerpuntenonderzoek; 

 meldingenonderzoek;  

 overige toezichtactiviteiten. 

2.3.2 Algemeen toezicht gezondheidszorg 
Het algemeen toezicht betreft inspectie- en werkbezoeken aan militaire 
gezondheidszorginstellingen. Binnen het algemeen toezicht is op basis van de risico-inschatting een 
prioriteit toegekend aan elk onderwerp. Het toezicht zal zich voor alle toezichtobjecten in 2022, 
naast de reguliere driejaarlijkse toetsing, richten op verlening van goede zorg op de zorgaspecten 
met de genoemde prioriteiten.  
Een greep uit de toezichtonderwerpen is: 

 bestuursstructuur; governance / Wmcz 2018; 

 inhuren artsen / capaciteit (bedrijfsgeneeskundige) artsen / wachttijden; 

 infrastructuur EGB, DTD en Paresto; 

 VIM/MIP-procedure (incidentmeldingen); 

 CMH-poli wachttijden en inspectie kliniek verpleegafdeling T4 met de IGJ; 

 MRC-inspectie samen met de IGJ; 

 inzet Kosovo DTD; 

 invloed certificering op kwaliteit. 

2.3.3 Algemeen toezicht stralingsbescherming 
IMG heeft dit jaar een eigen toezichtjaarplan stralingshygiëne opgesteld. Dit plan vermeldt voor 
2022 drie speerpunten: 

 kennisbehoud stralingshygiëne  
Omdat binnen Defensie de doorstroom van militair personeel hoog is, is het behoud van kennis op 
het gebied van stralingsbescherming, mits niet goed gemitigeerd, een probleem. Het is voor de 
IMG van wezenlijk belang dat commandanten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en 
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dat zij ook actief beleid voeren ten aanzien van het behoud van de juiste kennis over 
stralingsbescherming binnen de eenheid. 

 taken en verantwoordelijkheden stralingsbeschermingseenheid 
Op dit moment werkt het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheidszorg (CEAG) aan de verkrijging van één stralingsvergunning voor Defensie, een 
zogenoemde complexvergunning. Met de complexvergunning zal ook de organisatie van de 
stralingsbescherming binnen Defensie veranderen. Ook zal de handleiding DP35-311 worden 
vervangen door een SG-aanwijzing Stralingszorgsysteem Defensie. Belangrijk is dat deze 
herverdeling van taken en verantwoordelijkheden meteen vanaf het begin functioneert; de focus 
moet liggen op een snelle identificatie van de risico’s en het daar waar nodig bijsturen. 

 brandveiligheid van opslag 
Achterstallig onderhoud van de defensiegebouwen loopt als een rode draad door alle uitgevoerde 
IMG-inspecties. Uit inspecties van de ANVS en de IMG bleek dat de brandveiligheid van een van de 
opslagplaatsen met een vergunning niet meer voldeed aan de gestelde normen. Hierdoor was 
Defensie genoodzaakt om een aantal aanpassingen te realiseren, zodat aan de geldende norm 
werd voldaan. Defensie is afhankelijk van het Rijksvastgoedbedrijf om deze tekortkomingen te 
mitigeren.  

2.3.4 Algemeen toezicht voedselveiligheid 
Het toezicht richt zich op: 

 FSMS-ontwikkelingen en implementatie; 

 operationele catering; 

 reguliere catering; 

 infra-voorzieningen catering. 

2.3.5 Thematisch toezicht 
Het thematisch onderzoek betreft diepgaander onderzoek naar specifieke zorgaspecten.  
Voor 2022 zijn onderstaande onderwerpen geïdentificeerd voor het thematisch toezicht: 

 revalidatie en re-integratie in de eerste lijn; 

 voedselveiligheid operationele catering implementatie FSMS; 

 taken / opdrachten neventakers (inzet) geneeskundige ondersteuning oefenende eenheden; 

 wearables en gezondheidsmonitoring; samenwerking met BA en FG; 

 infrastructuur EGB, DTD en Paresto. 

2.3.6 Speerpuntonderzoek 
Speerpuntonderzoek betreft onderzoek op basis van de uitkomst van een risico-inventarisatie, die 
uitgevoerd is naar aanleiding van ontvangen kwartaal- of jaarrapportages, auditrapporten of 
meldingsrapporten. 
Onderwerpen voor een speerpuntonderzoek kunnen zich gedurende het jaar aanbieden, maar 
voor 2022 staan ten minste onderstaande onderwerpen vast: 

 telefonische bereikbaarheid; 

 DHiX; zorgcommunicatie in de keten; 

 inhuren artsen / capaciteit (bedrijfsgeneeskundige) artsen / wachttijden; 

 VIM/MIP-procedure (incidentmeldingen); 

 inzet AMA; miniconferentie operationeel en regulier. 
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2.3.7 Meldingenonderzoek 
Meldingenonderzoek vindt plaats na signalen over ernstig en / of structureel tekortschieten van de 
verleende zorg, stralingshygiëne of voedselveiligheid, afgegeven door zorggebruikers, zorgverleners 
of overige betrokkenen. De onderzoeksprocedure staat beschreven in het reglement meldingen 
van de inspectie. Daarnaast kunnen calamiteiten worden gemeld door of namens de 
zorgaanbieder(s). Als deze calamiteiten de militaire gezondheidszorg betreffen, onderzoekt de IMG 
deze. Als het gaat om civiele patiënten vindt doormelding plaats aan de IGJ. 
 
Het aantal te onderzoeken meldingen laat zich niet plannen. Wel wordt op basis van ervaringen 
van voorgaande jaren rekening gehouden met een aanzienlijk tijdsbeslag. Bovendien kunnen 
meldingen aanleiding vormen voor grootschaliger toezicht- en onderzoeksactiviteiten. 

2.3.8 Overige toezichtactiviteiten 
Jaar- en kwartaalgesprekken 
In deze gesprekken met zorgaanbieders, zorgverleners en de vakcentrales zullen actuele zaken, 
constateringen vanuit inspecties en overige signalen aan de orde worden gesteld.  
In 2022 staan de volgende onderwerpen gepland: 

 bestuursstructuur; governance / Wmcz 2018; 

 inhuren artsen / capaciteit (bedrijfsgeneeskundige) artsen / wachttijden; 

 VIM/MIP-procedure (incident meldingen); 

 MGGZ (Afghanistan); 

 CMH-poli wachttijden; 

 invloed certificering op kwaliteit; 

 uitvoering verbeterplannen (SMART) in eenduidig format; 

 afhandeling klachten / incidenten door zorginstellingen, MIP / VIM-meldingen, 
klachtenfunctionarissen. 
 

Interne kwaliteitsborging 

 Kennisnemen van diverse gebruikte kwaliteitssystemen binnen de militaire gezondheidszorg; 

 het blijven volgen van verdere ontwikkelingen binnen de MGZ, zowel in de 
vredesgeneeskundige zorg als in het operationele domein; 

 deelnemen aan civiele inspecties en omgekeerd; 

 invulling geven aan de PDCA-cyclus; 

 uitbreiden van interne procesbeschrijvingen, waaronder het SMART formuleren van plannen 
van aanpak voor specifieke onderzoeken; 

 multidisciplinaire kennisoverdracht; 

 borging deskundigheid. 
 

Ten slotte heeft de IMG kritisch haar eigen werkwijze onder de loep genomen. Deze analyse heeft 
geresulteerd in een concept missie / visie-document, waarin onder meer het meerjarenbeleid van 
de IMG is vastgelegd. 

 

  

https://intranet.mindef.nl/bs/Images/MELDINGEN%20Folder%20reg%201%20april_tcm4-1441355.pdf
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 Onderbouwing van selectie 

2.4.1 Toezichtcyclus 
De toezichtcyclus wordt gevormd door een keten van informatievergaring, beoordeling, (re)actie 
en communicatie (zie onderstaande figuur). 

 

 

Figuur 1 Toezichtcyclus. 

2.4.2 Toezichtprocedure  
Om invulling te kunnen geven aan deze toezichtcyclus moet aan een aantal randvoorwaarden 
worden voldaan en werkwijze en procedures zijn vastgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om 
personele, infrastructurele en financiële factoren, maar ook over de onafhankelijke inbedding in de 
organisatie en de kwaliteitsborging. De onafhankelijke inbedding is geborgd middels de directe 
toegang tot de Secretaris-Generaal en op uitnodiging de Vaste Kamercommissie voor Defensie en 
het afgesloten convenant met de IGJ, de ANVS en de NVWA. Kwaliteitsborging vindt plaats door 
opleiding van inspecteurs bij de IGJ, reguliere bij- en nascholing op de diverse 
deskundigheidsgebieden alsmede overleg en intervisie met IGJ-inspecteurs. Daarnaast evalueert 
de IMG periodiek haar werkwijze, gehanteerde toezichtinstrumenten en procedures en voert waar 
nodig aanpassingen door (PDCA-cyclus). 
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2.4.3 Toezichtfilter 
Bij het opstellen van het toezichtjaarplan worden de bevindingen van algemeen en thematisch 
toezicht, speerpuntonderzoek ontvangen meldingen besproken in een speciaal daarvoor 
geagendeerd inspectieberaad. Vervolgens worden de daaruit voortvloeiende items in een door de 
IGJ ontwikkeld toezichtfilter (zie figuur) getoetst aan een aantal voor effectief toezicht vastgestelde 
criteria. Deze betreffen zorginhoudelijke, juridische en politieke risico’s. De toetsing resulteert 
vervolgens in specifieke toezichtonderwerpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Toezichtfilter. 
 

 Ontwikkelingen in het toezicht 
De IMG heeft een focus voor de komende jaren. Deze bestaat uit vijf belangrijke aandachtspunten:  

 kwaliteit van de operationele medische keten; 

 continuïteit van zorg; 

 technologische vernieuwingen in de zorg; 

 datagebruik en automatisering in het toezicht; 

 doelmatigheid van de IMG-organisatie.  
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 Samenwerking met andere toezichthouders 
In de verschillende domeinen van toezicht zitten onderdelen die elkaar overlappen en / of 
beïnvloeden. De noodzaak om samen te werken op deze gezamenlijke terreinen is daarom steeds 
vaker duidelijk. Elke toezichthouder moet zich ervan bewust dat de belangen kunnen verschillen en 
dat bij nieuwe ontwikkelingen de ene toezichthouder positief kan zijn, terwijl de andere 
toezichthouder zorgen kan hebben over consequenties of uitvoerbaarheid ervan. 

2.6.1 Toezichtberaad  
Bij Defensie zijn verscheidene toezichthouders actief. Hoewel hun werkterreinen, hun taken en 
bevoegdheden en hun organisatorische ophanging uiteenlopen, hebben zij zich in 2020 verenigd in 
het Toezichtberaad Defensie. Het gaat om de IMG, de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), het 
Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), 
de Beveiligingsautoriteit (BA) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De Inspecteur- 
Generaal der Krijgsmacht (IGK) en een vertegenwoordiger van het Bureau Secretaris-Generaal  
nemen als toehoorder deel aan het beraad. De IGK is geen toezichthouder, maar zijn onderzoeken 
verrijken wel het inzicht in de staat en het functioneren van de defensieorganisatie. De  
Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) is als coördinerend toezichthouder voorzitter van het beraad. 
De doelstelling van het Toezichtberaad is het versterken van de kwaliteit en de samenhang van het 
interne toezicht, om zo het effect en de zichtbaarheid van het interne toezicht te vergroten. 
 
Het Toezichtberaad werkt samen op de volgende terreinen: 

 de bredere thema’s in ons toezicht, zoals onderzoek naar opleidingen binnen Defensie, ‘het 
belang van veiligheidsbewustzijn aan de voorkant van het planningsproces’ of inzet op 
systeemgericht toezicht; 

 specifieke onderwerpen van toezicht waarbij we samenwerken met een of meer andere 
toezichthouders, zoals uitgewerkt in paragraaf 2.6.2; 

 gezamenlijke inspectiebezoeken aan locaties.  
 

Daarnaast wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht op de volgende vier gebieden: 

 het toezichtproces verbeteren op het gebied van methodologie, redactie, kwaliteits- en 
procesbeheersing en resultaatcommunicatie; 

 het verbeteren van de competentieopbouw van onze medewerkers door onder andere 
gezamenlijk opleidingen te volgen; 

 het versterken en delen van kennis; 

 het Onderling en gezamenlijk stimuleren van innovatie.  
 

Vanaf 2022 ondersteunt een klein team de leden van het beraad hierbij. Dit ondersteuningsteam 
zal bestaan uit specialisten die niet of onvoldoende bij de toezichthouders aanwezig zijn, namelijk 
twee methodologen, twee redacteuren, een informatiebeheerder en een secretaris van het 
Toezichtberaad. 
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2.6.2 Samenwerking met interne toezichthouders 
De IMG heeft met de verschillende toezichthouders gesproken over samenwerking en afstemming 
op diverse gebieden.  
 
De FG en de BA zijn nauw betrokken bij de digitale ontwikkelingen van de DGO. Niet alleen in 
verband met de nieuwe invoering van HIS-/ZIS-software voor de zorgbedrijven van de MGZ maar 
ook bij de invoering van wearables en gezondheidsmonitoring. Voor beide onderwerpen, maar 
zeker ook voor toekomstige ontwikkelingen waar medische gegevens worden verwerkt en mogelijk 
gedeeld worden met civiele instanties, is de samenwerking en afstemming met de FG en de BA van 
groot belang. In 2021/22 zullen de FG en de IMG gezamenlijk bezoeken afleggen voor de opslag 
van nog niet gedigitaliseerde dossiers. Hier lopen FG en IMG samen op met BA. 
 
Met de MLA zal gekeken worden naar afstemming en samenwerking in het toezicht op aeromedical 
evacuation. Met de IVD zullen gezamenlijke bezoeken afgelegd worden waarbij aandacht is voor de 
gezondheidsrisico’s. Deze bezoeken vinden plaats naar aanleiding van voorvalmeldingen, maar ook 
in thematische onderzoeken waar de kwaliteit van (de operationele) zorg een onderzoeksitem is. 
Met de IGK heeft de IMG regelmatig overleg en vindt er samenwerking plaats bij meldingen waar 
mogelijk sprake is van onzorgvuldig medisch handelen. Met het KMCGS werkt de IMG nauw samen 
op het gebied van stralingsbescherming, zoals bij vervoer en opslag van stralingsbronnen. 

2.6.3 Samenwerking met externe toezichthouders 
De IMG heeft op drie toezichtterreinen te maken met externe toezichthouders. In de eerste plaats 
betreft dit de IGJ, die ingevolge de algemene gezondheidszorgwetgeving is belast met de 
handhaving daarvan en met het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. 
Voor de invulling van het primair aan de IMG toebedeelde toezicht op de reguliere militaire 
gezondheidszorg wordt afstemming gezocht met de IGJ. Door middel van kwartaalgesprekken met 
de aangewezen liaison en jaargesprekken met de inspecteur-generaal, alsmede ad hoc-gesprekken 
waar dit wenselijk wordt geacht. Deze samenwerking is vastgelegd in een 
samenwerkingsconvenant. 
 
Op het gebied van straling vindt eveneens afstemming plaats met de externe toezichthouder, de 
ANVS, voor zover het niet-gerubriceerde militaire stralingstoepassingen betreft. In een 
samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat er onderling overleg en waar nodig informatie-
uitwisseling plaatsvindt en werkafspraken worden gemaakt waar gewenst. 
 
Het derde gebied betreft de voedselveiligheid, waar wordt samengewerkt met de NVWA. Een 
samenwerkingsprotocol ligt ter tekening voor. Hierin is vastgelegd hoe ad hoc- en periodieke 
informatie-uitwisseling, overleg en afstemming plaatsvindt met betrekking tot (het toezicht op) de 
militaire voedselveiligheid in Nederland. 
 
Gezien de territoriale werking van de toepasselijke civiele regelgeving beperkt de formele 
samenwerking op de drie genoemde gebieden zich tot het toezicht in Nederland en valt het 
operationele toezicht daarbuiten. In voorkomende gevallen kan daarbij – binnen de geldende 
veiligheidsbepalingen – wel gebruik worden gemaakt van de bij de externe toezichthouders 
aanwezige know-how. 
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