
Uitleg Veldnormen IGJ 
 
 
(https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/publicaties/2022/03/17/igj-
interventiebeleid/20220323_IGJ+Algemeen+Interventiebeleid.pdf)  
 
Normontwikkeling 
Normontwikkeling is een specifiek doel binnen het doel collectieve naleving. Het gaat hier om 
situaties waarin er nog geen duidelijke norm is.* Wel is duidelijk dat er wat is misgegaan en willen wij 
dat er een norm komt. Zodat de sector of beroepsgroep deze kan gaan naleven. Bijvoorbeeld als 
binnen de ortho-pedische sector twee verschillende technieken bestaan om rugklachten mee te 
behandelen en een van de technieken tot verergering van de klachten leidt. 
 
*Het gaat hier om het ontbreken van normen die invulling geven aan wettelijke normen die open 
geformuleerd zijn. Een voorbeeld van een open wettelijke norm is de norm uit de Wkkgz om 
‘kwalitatief goede zorg te bieden’. Het is aan de sector of beroepsgroep om nadere normen 
(veldnormen) te ontwikkelen die dit begrip nader invullen. Hoe dit ingevuld wordt, kan per sector of 
beroepsgroep verschillen. 
Het opstellen van veldnormen is de verantwoordelijkheid van de sector of beroepsgroep. Onze taak 
is toe te zien op de naleving van normen 
 
Uitleg Veldnormen: 
(https://www.vgn.nl/system/files/article/file/DEF%2Bversie%2B2%2Boverzicht%2Bvg.pdf)  
Veldnormen volgen niet uit de wet. Het zijn onderbouwde en breed gedragen inzichten, standpunten 
en aanbevelingen van veldpartijen. De kwaliteitsstandaarden die zijn vastgelegd bij het Zorginstituut 
zijn voorbeelden van veldnormen. Zorgaanbieders en begeleiders worden geacht om aan de 
veldnormen te voldoen, om zodoende kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. Veldnormen zijn 
onderdeel van de professionele standaard. Als goed hulpverlener moet de begeleider de 
professionele standaard, waaronder veldnormen, naleven. Als verantwoorde en goede zorgverlening 
daarom vraagt, mag van de veldnorm worden afgeweken. Dit moet de begeleider wel altijd 
gemotiveerd doen en de reden hiervan registreren in het dossier 
 
Voorbeeld: 
Op grond van de wet zijn de onderdelen van het ondersteuningsplan die niet over de medische 
behandeling gaan, géén onderdeel van het dossier. Uit de veldnorm ‘Handreiking 
ondersteuningsplannen 2013’ volgt, dat het ondersteuningsplan wél onderdeel van het dossier van 
de cliënt is 
 
Voorbeeld 2: 
Controle op uitgezette medicatie door een andere begeleider volgt niet uit de wet, maar uit de 
veldnorm ‘Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg’. Dergelijke veldnormen zijn geen 
wettelijke verplichtingen. Een begeleider moet deze veldnormen als goed hulpverlener in beginsel 
naleven, tenzij verantwoorde en goede zorgverlening vergt dat van deze veldnorm moet worden 
afgeweken. De begeleider moet deze afweging zelf maken. Wanneer van een veldnorm wordt 
afgeweken, moet de begeleider dit wel altijd gemotiveerd vastleggen in het dossier 
 
Zie ook: 
https://www.vgn.nl/nieuws/vgn-overhandigt-veldnorm-afzonderings-en-separeerruimte-aan-igz  
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