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Geachte leden van de commissie, 

 

Binnenkort spreekt u over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet 

toetreding zorgaanbieders (AWtza). Patiëntenfederatie Nederland vindt dat patiënten erop moeten 

kunnen vertrouwen dat er alleen zorgaanbieders op de markt zijn die kwalitatief goede en veilige  

zorg bieden. En die er tevens toe bijdragen dat de zorg betaalbaar blijft. Wij zien helaas dat er 

aanbieders - en nieuwe toetreders - zijn die niet allereerst de zorg voor de cliënt voor ogen lijken 

te hebben, maar het eigen gewin. Deze wet kan ertoe bijdragen dat bij aanbieders het kaf van het 

koren wordt gescheiden. Ook vragen wij in deze brief uw aandacht voor de gevolgen van deze 

wet voor ouderinitiatieven. 

 

1. Zorg dat patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede en veilige zorg. 

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat patiënten erop kunnen moeten kunnen vertrouwen dat 

alleen zorgaanbieders de markt op kunnen die kwalitatief goede en veilige zorg bieden. En die niet 

de kosten onnodig opdrijven. De in de Wtza opgenomen meldplicht is een belangrijk instrument om 

hierop toe te zien. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is dat de vergunning wordt 

ingetrokken van toegetreden zorgaanbieders die geen kwalitatief goede en veilige zorg bieden. De 

aan de Wtza-vergunning verbonden intrekkingsgronden moeten dit mogelijk maken. De 

Patiëntenfederatie vraagt extra aandacht voor zorgaanbieders die toegetreden zijn vóór invoering 

van de Wtza.  

>Wilt u de minister vragen hoe wordt bevorderd dat zorgaanbieders, die toegetreden 

zijn vóór invoering van de Wtza, kwalitatief goede, veilige niet onnodig dure zorg 

leveren? En dat zij van de markt verdwijnen als dat niet het geval is? 

 

 

2. Zorg dat nieuwe regels ouderinitiatieven niet belemmeren 

De meldplicht zal gelden voor alle nieuwe zorgaanbieders onder het bereik van het toezichtdomein 

van de IGJ, namelijk zorgaanbieders onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Dat zijn nieuwe instellingen, nieuwe solisten en pgb-aanbieders. Voor ouderinitiatieven, die ook 

onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen, leidt de invoering van de Wtza tot enkele 

knelpunten. We verwijzen u graag naar de inbreng van onze lidorganisatie Per Saldo. 

>Wilt u de minister vragen om in gesprek met Per Saldo te kijken hoe knelpunten voor 

ouderinitiatieven zoveel mogelijk weggenomen kunnen worden? 
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We vragen u de punten uit deze brief te betrekken bij het plenair debat over de Wtza. Mocht u 

vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Dianda Veldman 

Patiëntenfederatie Nederland 


