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Klein jaar na invoering wet

Tekst: Erik van Dam 

In het juninummer van FysioPraxis schre
ven we over de onbekendheid van de 
Wtza bij fysiotherapeuten. Na nog twee 
metingen (in mei en oktober dit jaar) valt 
op dat de beroepsgroep inmiddels meer 
vertrouwen heeft in haar eigen kennis dan 
andere zorgverleners. Maar het houdt nog 
niet over: nauwelijks één op de zes fysio
therapeuten weet meer van de wet dan 
alleen het doel ervan. Terwijl de Wtza wel 
degelijk actie vraagt van de fysiothera
peut als zorgaanbieder, afhankelijk van de 
structuur en omvang van de praktijk. 

Informatiebehoefte
Nieuwe wetten en registratieverplichtin
gen stapelen zich de afgelopen jaren op. 
Ook voor kleinere zorgaanbieders, bij wie 
de primaire taak vaak de zorgverlening is. 
Eenvoudiger wordt het er daardoor niet 
op. Dat het zorgaanbieders vaak niet dui
delijk is wat nieuwe wetgeving oplevert 
voor kwaliteit van zorg, zien we terug in 
de hartenkreten bij de open antwoor
den in de onderzoeken van de afgelopen 
jaren. De behoefte aan meer informatie 
bij zorgverleners neemt toe: fysiothera
peuten reageren bovengemiddeld posi
tief op de stelling ‘Ik heb behoefte aan 
meer (toegankelijke) informatie over 
gezondheidsrechtelijke zaken’. 

De Wtza in het kort
De Wtza vervangt de Wet toelating zorg
instellingen (Wtzi) grotendeels. Het 
doel van de wet is de toezichtmogelijk
heden te vergroten voor de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook 

Wat weet jij over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking trad? En waar zou 
je – wat deze wetgeving betreft – meer over willen weten? VvAA (het collectief van zorgverleners) doet jaarlijks 
onderzoek naar de bekendheid van het gezondheidsrecht. Zij ziet een beperkte bekendheid van de Wtza, terwijl 
de behoefte aan begrijpelijke gezondheidsrechtelijke informatie onder fysiotherapeuten toeneemt. Tijd om de 
wetgeving laagdrempelig onder de aandacht te brengen.

Kennis van Wtza groeit, maar houdt  
niet over 

Figuur 1. De hoofdonderdelen van de Wtza

Bron: VvAA 2022

De stem en steun van zorgverleners

Figuur 1: De hoofdonderdelen van de Wtza (Bron: VvAA 2022)
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gaat het erom zorgaanbieders bewust 
te maken van de kwaliteitseisen. De 
wet geldt voor zorgaanbieders die val
len onder de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) en voor jeugd
hulpverleners. 

De vier belangrijkste Wtza-onderdelen voor fysio-
therapiepraktijken 
1. De meldplicht Alle genoemde zorg

aanbieders hebben de plicht zich aan 
te melden als zorgaanbieder. Dat geldt 
zowel voor instellingen, samenwer
kingsverbanden en praktijken, als voor 
zzp’ers. Dit kan via het digitale portaal 

 toetredingzorgaanbieders.nl/melden. 
Nieuwe zorgaanbieders melden zich 
aan binnen drie maanden voorafgaand 
aan de start van de zorgverlening. Sta 
je als bestaande zorgaanbieder al in het 
Landelijk Register Zorgaanbieders? Dan 
heb je aan je meldplicht voldaan. 

2. De vergunningsplicht Praktijkhouders 
krijgen met de vergunningsplicht te 
maken als zij met meer dan tien zorg
verleners Zvw of Wlzzorg verlenen. 
Ook uitbestede zorg telt hierin mee. 
Parttimers tellen daarbij volledig mee. 

3. Interne toezichthouders Fysiotherapie
praktijken met meer dan 25 zorgverleners 
moeten interne toezichthouders aanstel
len, volgens de daarvoor geldende regels. 

4. Openbare jaarverantwoordingsplicht 
Tot slot legt de rijksoverheid via de 
Aanpassingswet Wtza (Awtza) de 
jaarverantwoordingsplicht op. Het idee 
van de wetgever is dat zorgaanbieders 
daarmee jaarlijks openbaar verant
woording afleggen over het gebruik 

van publieke middelen en dat het 
 informatie oplevert voor risicogericht 
toezicht door IGJ en NZa. Alle zorgaan
bieders leveren volgens de wet vanaf 
2023 jaarlijks vóór 1 juni hun financiële 
jaarcijfers aan over het voorafgaande 
kalenderjaar. Ook moeten zij vragenlijs
ten invullen. Uitgezonderd zijn solistisch 
werkende zorgverleners die geen perso
neel hebben, geen zorg uitbesteden en 
geen rechtspersoon (bijvoorbeeld een 
bv) zijn. Welke financiële gegevens je 
als praktijkhouder jaarlijks moet aan
leveren hangt af van de omvang en de 
juridische en organisatorische vorm van 
de praktijk. 

Sancties
Iedere zelfstandige fysiotherapeut heeft 
dus met de Wtzaverplichtingen reke
ning te houden. Welke verplichtingen dat 
exact zijn, hangt af van omvang en vorm 
van de beroepsuitoefening. Bij overtre
dingen kunnen de toezichthouders onder 

Tip: bekijk het mini-college Wtza
Het nieuwe online VvAAminicollege 
‘De Wtza in zes minuten’ laat in vogel
vlucht de belangrijkste elementen van 
de zorgaanbiederswet zien. Je vindt 
het minicollege op vvaa.nl/wtza. 
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Figuur 2. Bekendheid Wtza

meer bestuurlijke boetes opleggen of 
zelfs de vergunning voor het aanbieden 
van zorg intrekken. 

Stijging Wtza-kennis zet niet door
Net voor inwerkingtreding was de Wtza 
nog erg onbekend onder zorgverleners. Dat 
bleek in november 2021 uit het jaarlijkse 

onderzoek naar de bekendheid van het 
gezondheidsrecht door VvAA. Veel zorgver
leners, onder wie fysiotherapeuten, had
den zelfs nog nooit van de naam gehoord. 

Uit een tussenmeting in mei 2022, 
 specifiek gericht op de Wtza, bleek daar 
verandering in te komen. Opvallend was 

dat  fysiotherapeuten en andere parame
dici zich positief onderscheidden: waar 
van de totaalgroep 18% meer dan het 
doel van de wet kende, zaten de fysiothe
rapeuten daar met 26% flink boven. 

In de derde en laatste meting, in oktober 
2022, zagen we iets bijzonders. Waar een 
verdere stijging werd verwacht, bleek de 
kennis bij de meeste beroepsgroepen juist 
weer iets te dalen. Hoewel de fysiothera
peuten nog voorblijven op het gemiddelde 
van alle beroepsgroepen samen, gaven 
ook zij minder hoog op van hun eigen 
kennis. Nog maar 15% gaf in oktober aan 
meer dan het doel van de wet te kennen. 
(zie figuur 2 voor een totaaloverzicht van 
de drie metingen).

‘Meer dan het doel’ is daarin een sommatie 
van de twee rechter antwoordcategorieën 
in de tabel: respondenten die naast het doel 
ook de hoofdlijnen kennen of zelfs aange
ven goed op de hoogte te zijn. 

De stem en steun van zorgverleners

Figuur 2: Bekendheid van de Wtza (Bron: VvAA 2022)
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Respons oktober 2022

Fysiotherapeuten: 82
Alle zorgverleners: 621
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