Q&A’s over het traject Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Doel van deze Q&A’s:
Deze Q&A’s kunnen door de leden van de stuurgroep (inclusief VWS) gebruikt worden
om eventuele vragen uit de achterban over het traject Toekomstbestendigheid Wet BIG
te beantwoorden. Ze hebben niet als doel om hiermee proactief de media te informeren.
Q: Wat gaat VWS doen in het traject Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG?
A:
• Het komende half jaar gaat VWS samen met veldpartijen een verkenning doen
om te bezien hoe de Wet BIG meer toekomstbestendig kan worden.
• Na de zomer zal de Tweede Kamer geinformeerd worden over de lijnen en
contouren van de lange termijn visie op de Wet BIG.
• De lange termijn visie zal ingaan op vragen als:
1. Hoe kan de doelstelling van de huidige Wet BIG, de patiëntveiligheid
bevorderen door het stellen van kwaliteitseisen aan zorgverleners, worden
geborgd in de toekomst;
2. Is het uitgangspunt van de individuele zorgverlener nog wel werkbaar in een
tijd dat er steeds meer in teams en netwerken gewerkt wordt?
3. Welke zorgverlener is verantwoordelijk als er gebruik wordt gemaakt van een
complex aan technologische middelen?
Q: Waarom is een lange termijn visie op de Wet BIG nodig?
A:
• De Wet BIG in zijn huidige vorm stamt uit 1993. We zien ontwikkelingen in de zorg
waarvan we weten dat die niet waren voorzien 27 jaar geleden, zoals het werken
in teams, de inzet van robots en een sterke roep van steeds meer beroepsgroepen
om ook in de Wet BIG opgenomen te worden.
• De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft hier op verzoek van VWS
onderzoek naar gedaan en deelt deze conclusie.
Q: Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle partijen worden gehoord tijdens de verkenning
Toekomstbestendigheid BIG?
A:
• Er komen verschillende interactieve inhoudelijke themasessies met het doel om
met alle betrokken partijen aan de hand van verschillende thema´s input
(ervaren problemen, ideeën voor oplossingen etc.) op te halen voor de lange
termijn visie.
• Hiervoor geldt een open uitnodiging aan alle stakeholders in het veld.
• Deze moeten nog gepland worden. Ze zullen in de periode maart, april, mei, juni
plaats vinden.
• Daarnaast komen er een stuurgroep en klankbordgroep waarin de lijnen en
contouren van de lange termijn visie worden afgestemd.

Q: Hoe wordt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘De B van
Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG?’ gebruikt binnen dit traject?
A:
• De RVS beschrijft in zijn advies de knelpunten die hij ziet in de praktijk van de Wet
BIG en reikt drie verschillende vergezichten aan voor toekomstige
beroepenregulering.

•
•
•
•

Deze verkenning gebruikt om ook andere invalshoeken en ideeën naar voren te
krijgen.
Hierbij dient het RVS advies als één van de meerdere bronnen van input op basis
waarvan de lijnen en contouren voor een lange termijn visie op de Wet BIG tot
stand kunnen komen.
Uiteindelijk zal van alle bevindingen, waaronder ook het RVS advies, worden
bezien of en hoe deze worden overgenomen in de lange termijn visie.
De verkenning wordt open ingestoken: er is niet al een bepaalde uitkomst waar
naar toe wordt gewerkt. Alle betrokkenen zullen voldoende ruimte krijgen om input
te geven.

Q: Hoe verhoudt dit traject zich tot het stopzetten van het wetsvoorstel BIG2?
A:
• Er bestaat enige verwarring over de relatie tussen dit traject en het stopzetten van
het wetsvoorstel BIG2 dat met name ging over functiedifferentiatie binnen het vak
van verpleegkundigen.
• Het is goed te benadrukken dat het hier gaat om een nieuw traject dat is gericht
op alle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet BIG vallen en gaat over
de werking van de Wet BIG in zijn geheel.
• Het gaat hier dus niet over de functiedifferentiatie voor verpleegkundigen.
• Het wetsvoorstel voor invoering van de regieverpleegkundige is definitief van de
baan.

Q: Wat is de rol van de stuurgroep?
A:
• In de stuurgroep zitten de (plv.) directeuren/bestuurders van:
a. Patiëntenfederatie Nederland
b. V&VN
c. KNMG
d. FGzPT
e. BoZ
• De stuurgroep stuurt op:
1. de inhoudelijke insteek van de verkenning, en
2. de lijnen en contouren van de lange termijn visie.
• De stuurgroep houdt hierbij rekening met de adviezen van de klankbordgroep.

Q: waarom staan sommige onderwerpen ‘on hold’, zoals het wetsvoorstel over
deskundigheidsbevordering?
A:
• De komende maanden wordt er nagedacht over alle onderwerpen van de BIG.
• In de lange termijn visie kan straks een geheel nieuwe opzet van de Wet BIG
ontstaan.
• Wanneer VWS nu door zou gaan met enkele wetsvoorstellen, dan kost het vaak
een jaar voor een voorstel in werking treedt.
• Tegen die tijd kan die nieuwe regel al weer achterhaald zijn in het licht van de
nieuwe ideeën in de lange termijn visie Toekomstbestendigheid BIG.
•
Q: Wat wordt het vervolg van het traject, nadat de lange termijn visie gereed is?
A:

•
•

•
•

Dat staat nu nog niet vast.
Nadat de lange termijn visie in het najaar van 2020 aan de Tweede Kamer is
gezonden, kan worden bezien welke zaken nog verder uitgewerkt moeten worden
en hoe de uitkomsten in een wetstraject worden gegoten, of dat uitwerking
bijvoorbeeld via beleid, afspraken met het veld, andere regelgeving of een
combinatie de voorkeur heeft.
Dit zijn trajecten die secuur aangepakt moeten worden en daarom doorgaans tijd
vergen.
Daarom hoeft men er niet vanuit te gaan dat de kaders dit jaar al worden
aangepast.

Q: Waar kunt u terecht voor vragen?
A: Mocht u vragen hebben over het traject Verkenning toekomstbestendigheid Wet
BIG, kunt u terecht bij de Publieksvoorlichting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport via: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

