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@k01- • 
Meerdink. Marco 

conceptversie bevindingen 3x IGJ 
vrijdag 9 februari 2018 18:23:00 

ranoortbrf monitorbezoek Carevn-Zes Rozen 01-02-2018 cotversie 9-2.pdf 
rapportbrief monitorbezoek Carevn Grootenhoek 29-01-2018 rotversie 9-2.odf 
ra000rtbrief monitorbezoek Carevn Swellengrebel 6-2-2018 cotversie 9-2.pdf 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 10.2.d 

Geachte heer Meerdink, mevrouw;. 

Bijgaand de (concept) verslaglegging van recente inspectiebezoeken aan locatie Grootenhoek, 
Zes Rozen en Swellengrebel 
Het betreft de bevindingen van de inspectie. 

In geval onverhoopt feitelijke onjuistheden zijn opgetekend, vraag ik u vriendelijk om mevrouw 
7_175;7:7 hierover rechtstreeks te emailen binnen 10 dagen. 

Als Careyn in staat is om vóór woensdag 14-2-2018 om 8.30u te reageren, zou de inspectie nog 
diezelfde ochtend de rapportbrieven kunnen vaststellen en retourneren. 
Dit alles ten behoeve van heldere uitgangspunten voor de bespreking op 15 februari. Met dank 
voor eventuele extra inspanningen hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 

inspecteur 

Inspectie1  Gezondheidsheidszorg en Jeugd (VWS) 
Bezoekadres: Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Correspondentie & afspraken: 

meldpunt@igj.n1 1 Tel: 088-1205000 

Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 
www.icij.n1 1 Twitter: 	 

E 
+31 

Doorgaans op' 	i afwezig 

Zie en hoor het IG1-verhaal: Gezond vertrouwen 

1 	.. 
Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de 

volksgezondheid in verband met de fusie van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de 

in de wet genoemde organisatienaam. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Infodag Goed Bestuur 
vrijdag 9 februari 2018 08:38:44 

Goede morgen 

Ik verwacht dat begin middag email volgt met concept-rapportbrieven. Later op dag volgt 
brief of email met nadere info tbv gesprekken op 15-2. Kern daarbij zal zijn: reflectie op 
actuele stand van zaken en ontwikkelingen bij Careyn 

Tor zover alvast 

Met vriedelite groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @careyn.nl> 
Datum: vrijdag 09 feb. 2018 8:31 AM 
Aan: 	 Mi. nl> 
Kopie: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: Infodag Goed Bestuur 

Beste mevrouw 

Wanneer verwacht u ons de agendapunten voor de informatiemiddag volgende week 
donderdag te kunnen verzenden? Dit ivm de tijdige voorbereiding van aanwezigen. 

Alvast hartelijk dank. 

Vriendelijke groet, 

Van:111~~1111 
Verzo n: maan a 	anuan 	: 
Aan: 
Ondeletg,dag  oe es uur 
Urgentie: Hoog 

@igj.n1] 

Dag 	,;71 e 

Op verzoek van mevrouw 	 inspecteur, wil ik hierbij graag een infodag Goed 
Bestuur plannen. 
Datum: donderdag 15 februari 2018, 12.00-17.00 uur. 
Locatie: voorkeur voor locatie raad van bestuur Careyn, Neckardreef Utrecht. 
Programma: 

• Gesprek met vier kwaliteitsverpleegkundigen, 30 minuten; 
• Gesprek met vier behandelaars/PAR, 30 minuten; 
• Gesprek met vier locatiemanagers, 60 minuten; 
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• Gesprek met ondernemingsraad, 30 minuten; 
• Gesprek met cliëntenraad , 45 minuten; 
• Gesprek met raad van toezicht, 30 minuten; 
• Gesprek met raad van bestuur, 60 minuten. 

Agendapunten worden vooraf toegestuurd. 
Vanuit de inspectie zullen aanwezig zijn: mevrouw 
Verpleging&Verzorging, mevrouw 	 inspecteur en mevrouw:  
inspecteur. 

Ik hoop dat dit tijdstip voor alle deelnemers schikt en ontvang graag een reactie of bevestiging! 

Met hartelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ1  

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

httos://www.inj.n1  
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

1 Bij  .. ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health and 
youth care. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   
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Van: 	 @ígj.nl 
Aan: 	 @careyn 
Onderwerp: 	RE: Infodag Goed Bestuur en conceptrapportbrieven toetsbezoeken 
Datum: 	 vrijdag 9 februari 2018 15:51:23 
Bijlagen: 	 2018~  bevestiaina en agenda informatiedan Goed Bestuur 15-02-2018.odf 

Dag 

Bijgaand de bevestigingsbrief met agenda ten behoeve van de informatiedag Goed Bestuur op 
15 februari 2018. 
Deze brief wordt eveneens per post verstuurd. 
Wij ontvangen inderdaad de namen van de deelnemers, graag uiterlijk woensdag, 14 februari. 
Die informatie mag je rechtstreeks aan mij mailen. 

De rapportbrieven van de recente bezoeken worden, zoals eerder geïnformeerd, vandaag door 
mevrouw 	aan jou verstuurd. 

Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ1  

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

https://www.icij.n1   
Twitter: (aIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 f©careyn.nl] 
Verzon en: vn a 	e ruan 18 14:54 
Aan: 
Onderwerp: : n o ag oe estuur en conceptrapportbrieven toetsbezoeken 

Ik verwacht je overigens maandag het definitieve overzicht met namen van de 
deelnemers te kunnen sturen. Ik wacht nog op een enkele reactie. 

Groeten Eli 

Van: 
Verzon en: vn ag e ruan 	: 
Aan: 
Onderwerp: n odag Goed Bestuur en conceptrapportbrieven toetsbezoeken 

Dag kik, 

De agenda voor de infodag Goed bestuur stuur ik vanmiddag per mail aan jou. 
De concept rapportbrieven van de drie bezoeken worden eveneens vandaag verstuurd. 
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Mevrouw 	verstuurt de concepten aan het einde van de dag rechtstreeks naar jou. 
Zou jij ze dan kunnen delen met de raad van bestuur? 

Hartelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ 

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

httos://www.iuj.n1 
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 y Ca careyn.nij 
Verzonden:-  VrifdáV 9 tebt(Jarr 2018 8:32 
Aan: 
CC: 
Ondertmerp: RE: intoclag-Goed'Bestuur 

Beste mevrouw 

Wanneer verwacht u ons de agendapunten voor de informatiemiddag volgende week 
donderdag te kunnen verzenden? Dit ivm de tijdige voorbereiding van aanwezigen. 

Alvast hartelijk dank. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: maan a 	anu n 	: 
Aan: 
Onderwerp: 	o 	s uur 
Urgentie: Hoog 

Dag 	en 

Op verzoek van mevrouw r4 	„vw. y inspecteur, wil ik hierbij graag een infodag Goed 
Bestuur plannen. 
Datum: donderdag 15 februari 2018, 12.00-17.00 uur. 
Locatie: voorkeur voor locatie raad van bestuur Careyn, Neckardreef Utrecht. 
Programma: 

• Gesprek met vier kwaliteitsverpleegkundigen, 30 minuten; 
• Gesprek met vier behandelaars/PAR, 30 minuten; 



Overal 10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 341 

• Gesprek met vier locatiemanagers, 60 minuten; 
• Gesprek met ondernemingsraad, 30 minuten; 
• Gesprek met cliëntenraad , 45 minuten; 
• Gesprek met raad van toezicht, 30 minuten; 
• Gesprek met raad van bestuur, 60 minuten. 

Agendapunten worden vooraf toegestuurd. 
Vanuit de inspectie zullen aanwezig zijn: mevrouw 	 , afdelingsmanager 
Verpleging&Verzorging, mevrouw 	 inspecteur en mevrouw: - 
inspecteur. 

Ik hoop dat dit tijdstip voor alle deelnemers schikt en ontvang graag een reactie of bevestiging! 

Met hartelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ 

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

https://www.icd.n1  
Twitter: @iIGJnl  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

1 Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health and 
youth care. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.carevn.nt 

1 - Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlage, 10.2.d 
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Meerdink Marco  
ede 	4Z 
conceptversie bevindingen 3x IGJ 
vrijdag 9 februari 2018 18:23:00 

rapportbrf monitorbezoek Carevn-Zes Rozen 01-02-2018 cotversie 9-2.pdf 
ranoortbrief monitorbezoek Carevn Grootenhoek 29-01-2018 cotversie 9-2.pdf 
rapportbrief monitorbezoek Carevn Swellenarebel 6-2-2018 cotversie 9-2.pdf 

Geachte heer Meerdink, mevrouw 

Bijgaand de (concept) verslaglegging van recente inspectiebezoeken aan locatie Grootenhoek, 
Zes Rozen en Swellengrebel 
Het betreft de bevindingen van de inspectie. 

In geval onverhoopt feitelijke onjuistheden zijn opgetekend, vraag ik u vriendelijk om mevrouw 
j hierover rechtstreeks te emailen binnen 10 dagen. 

Als Careyn in staat is om voor woensdag 14-2-2018 om 8.30u te reageren, zou de inspectie nog 
diezelfde ochtend de rapportbrieven kunnen vaststellen en retourneren. 
Dit alles ten behoeve van heldere uitgangspunten voor de bespreking op 15 februari. Met dank 
voor eventuele extra inspanningen hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 

inspecteur 

Inspectie )  Gezondheidsheidszorg en Jeugd (1/11/5) 
Bezoekadres: Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 

Correspondentie & afspraken: 
meldpunt@igj.nl  1 Tel: 088-1205000 

Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

www.iai.n11Twitter: PIGInl 

10  
+31, • 	- 

Doorgaans op 	afwezig 

Zie en hoor het lal-verhaal: Gezond vertrouwen 

1 
Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de 

volksgezondheid in verband met de fusie van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de 

in de wet genoemde organisatienaam. 



> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igz.n1 

Inlichtingen bij 
meldount(ffliaz.ni  
mevrouw • - 	I 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum: 	9 februari 2018 
Onderwerp: 	Agenda informatiedag Goed Bestuur 15 februari 2018 

Geachte bestuurder, 

Op 29 januari 2018 besprak mevrouw f 	per e-mail de planning voor een 
informatiedag in het kader van Goed Besstuur. In aansluiting hierop bevestigt 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) met deze brief 
de afspraak voor een toezichtdag Goed Bestuur bij Stichting Careyn op 15 
februari 2018. Naast ondergetekende zal ook mevrouw f: 

Verpleging & Verzorging, mevrouw 	 1;nspecteur en 
mevrouw 	 ..kjk‹ notulist, aanwezig zijn. 

Aanleiding 
Deze informatiedag is onderdeel van het toezicht op Careyn in het kader van 
de naleving van de aanwijzing van 7 november 2017 (1044:;::5a''ITijdens deze 
dag staat de inspectie onder andere stil bij de aspecten van deel I. 

Doel en aanpak 
Tijdens de informatiedag staat de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur voor de kwaliteit en veiligheid centraal. De doelstelling van het bezoek 
is om tussentijds een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het 
effect van de verbeteringen waarmee Careyn bezig is in het kader van de 
genoemde aanwijzing. 

De inspectie vraagt de raad van bestuur om tijdens dit bezoek te reflecteren 
op de stand van zaken met betrekking tot de benodigde verbeteringen en 
recente ontwikkelingen bij Careyn. 
In dit verband verzoekt de inspectie de raad van bestuur om, zo mogelijk, een 
korte presentatie te geven over de wijze waarop de raad van bestuur de 
verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid invult. 

De agenda van het bezoek 
Tijdens de informatiedag wil de inspectie, naast het gesprek met u als 
bestuurder en leden van de raad van toezicht, ook spreken met een 
vertegenwoordiging van de managers van locaties in de vier districten en 
medewerkers en cliënt(vertegenwoordigers). De agenda voor het bezoek is 

Pagina 1 van 3 
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opgenomen in bijlage 1. Vanzelfsprekend kunt u daar nog agendapunten aan 
toevoegen. 

De inspectie vraagt u om de deelnemers uit te nodigen en een geschikte 
ruimte ter beschikking te stellen om de gesprekken te voeren. Indien u na het 
eerste agendaonderdeel de volgorde van gesprekken wilt wijzigen, is dit 
mogelijk. 

Vastlegging en vervolg 
Van de informatiedag ontvangt u uiterlijk vier weken na de bezoekdatum een 
conceptrapportage voor een reactie op feitelijke onjuistheden. Hierna volgt 
vaststelling van de rapportage. 

Volledigheidshalve maak ik u er op attent dat de inspectie in principe alle 
rapportages van inspectiebezoeken openbaar maakt. De inspectie heeft echter 
niet het voornemen om het verslag van de informatiedag openbaar te maken 
via de website van de inspectie. Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij 
altijd de vrijheid behoudt om - na afloop van het toezichttraject of wanneer dat 
tussentijds nodig blijkt — haar bevindingen te betrekken bij het beoordelen van 
de betreffende zorgaanbieder. In zo'n situatie kan openbaarmaking van een 
rapportbrief zoals deze, alsnog aan de orde zijn. 

De namen van gesprekspartners van uw kant, alsmede eventuele aanvullende 
agendapunten, zie ik met belangstelling tegemoet, uiterlijk op woensdag 14 
februari, graag per e-mail aan ri.utrecht@igi.n1 en in cc aarle:-1L;  
onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Dit e-mailadres kunt u 
ook gebruiken voor het stellen van vragen. Uiteraard kunt u hierover ook 
telefonisch contact opnemen met mevrouw[ 	 medewerker toezicht, of 
met ondergetekende. 

Ons kenmerk 
2018 

Datum 
9 februari 2018 

1;ffiSiëttélif 
...),,jtie voor de Gezondheidszorgl 

1 Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 

Pagina 2 van 3 
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Bijlage 1: 	Agenda Informatiedag Careyn 

Datum: 	15 februari 2018 
Locatie: 	Careyn, Neckardreef Utrecht 

Agendapunten die de inspectie in alle gesprekken aan de orde wil laten komen: 

1. Welke resultaten zijn geboekt op de thema cliëntendossier? 
Welke reactie hebben gesprekspartners op de rapportbrieven over de 
recente inspectie bezoeken? 

Ons kenmerk 
2018- 

_ 	(11.0,2.d. 
Datum 
9 februari 2018 

2. Wat is de visie van gesprekspartners op de stand van zaken bij het 
verbeteren van de randvoorwaarden voor verbetering van kwaliteit- en 
veiligheid van zorg bij Careyn? 
Dit voor wat betreft de thema's: deskundigheid en inzet medewerkers en 
sturen op kwaliteit en veiligheid. 

3. Welke visie hebben gesprekspartners op verloop van de implementatie 
van nieuw of aangepast beleid. Hoe monitort de bestuurder dit nu? Wat 
gaat goed? Wat kan beter? 

4. Hoe verloopt de borging van kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod? 
(Werkklimaat, kwaliteitsysteem, risicosignalering en -beheersing.) 

12.00-12.45 uur 
12.45-13.15 uur 
10 minuten pauze 
13.25-14.25 uur 
14.25-15.00 uur 
10 minuten pauze 
15.10-16.00 uur 
16.00-16.30 uur 
10 minuten pauze 
16.40-17.00 uur  

gesprek met raad van bestuur, voorstellen en presentatie 
gesprek met vier kwaliteitsverpleegkundigen/PAR 

gesprek met vier locatiemanagers 
gesprek met leden OR 

gesprek met leden CR 
gesprek met leden raad van toezicht 

korte terugkoppeling aan raad van bestuur 

Pagina 3 van 3 
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Van: 
Aan: 	 "meldpuntioj.n1"  
Onderwerp: 	verzoek uitstel casus' 
Datum: 	 maandag 12 februari 2018 12:09:30 
Prioriteit: 	 Hoog 
Gevoeligheid: 	Vertrouwelijk 

Geachte lezer, 
Op uw verzoek voert Careyn onderzoek uit naar twee incidenten rond dezelfde cliënt 

naar aanleiding van een melding door 
Eén incident betreft de zorgverlening door Careyn Thuiszorg 	 één 

incident betreft de zorgverlening door Careyn Grootenhoek ( 
Met 	 heeft inmiddels een interview plaatsgevonden roncrbeide incidenten, 
maar zij is 	 momenteel niet in staat om te reageren op het concept-verslag 
van dat gesprek. 
Daarnaast is de betrokken EW-er tijdelijk afwezig. Een interview met deze EVV-er is 
voor het onderzoek van de casus in Grootenhoek relevant, maar kon door haar 
afwezigheid niet tijdig gepland worden. 

Om beide onderzoeken met de nodige zorgvuldigheid te kunnen afhandelen verzoeken 
wij u om uitstel van de te leveren rapportages tot 5 april 2018. 

Met vriendelijke groet, 

Card(' 
Senior adviseur kwaliteit 
Careyn Utrecht Stad 
M: 06- 
E : 	2careyn.nl 
B : Neckardreef 6, 3562CN Utrecht 
W: 

: www.careyn.nl   

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   
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Care? 

IGJ-informatiemiddag Careyn donderdag 15 februari 2018 

Locatie  

Careyn Nieuw Tamarinde 
Vergaderzaal 5.15, 5e  etage 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Aanwezig van IGJ 	mw. 	 Verpleging&Verzorging, 
Mw. 	 inspecteur 
Mw. 	 inspecteur 

Programma 
	

Deelnemers 

12.00 — 12.30 uur 	Ontvangst, gesprek met RvB 
	

Marco Meerdink 
Guido van de Logt 

~ta 

12.30 — 13.00 uur 	Gesprek met 4 kwaliteitsverpleegkundigen 

13.00 — 13.30 uur 	Gesprek met 4 behandelaren  

(DWO-NWN) 
(UW) 

(ZHE) 
(US) 

US 
UW 

11~§~11M ZHE 
DWO-NWN 

13.30 — 14.30 uur 	Gesprek met 4 locatiemanagers 	 (Rosendael) 
(Snavelenburg) 

(DWO-NWN) 
(ZHE-Breda) 

14.30 — 14.45 uur 	Pauze 

14.45 — 15.15 uur 	Gesprek met (afvaardiging) COR 	 (Swellengrebel) 
(Weddesteyn) 
(Spijkenisse) 

15.15 — 16.00 uur 	Gesprek met (afvaardiging) CCR 

16.00 — 16.30 uur 	Gesprek met (afvaardiging) RvT 
	

Yolande Witman 
Rob van Marum 
Hans Feenstra 

16.30 — 17.00 uur 	Afsluiting met RvB 
	

(als hierboven) 
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Van: 
Aan: 	 @igj. ni 	 @igj,ni 
Cc: 	 Meerdink, Marco  
Onderwerp: 	reactie op concept rapportbrieven en programma informatiemiddag 
Datum: 	 dinsdag 13 februari 2018 20:18:13 
Bijlagen: 	 image001.pno 

20180215 IGJ-informatiedag Careyn 15 februari 2018.pdf 

Geachte mevrouw 	en mevrouw 

Hierbij informeren wij u over de volgende zaken: 

1. Wij hebben geen feitelijke onjuistheden geconstateerd in de concept 
rapportbrieven van de toetsbezoeken aan de locaties Grootenhoek d.d. 29 januari 
jl., de Zes Rozen d.d. 1 februari jl. en Swellengrebel d.d. 6 februari jl. Wij hebben 
derhalve bij de deelnemers aan de informatiemiddag as. donderdag reeds gemeld 
dat zij de verspreide conceptversies als definitief kunnen beschouwen. 

2. Op grond van de eerdere mail d.d. 29 januari jl. omtrent de informatiemiddag 
hebben wij het programma samengesteld, de deelnemers benaderd en vastgelegd. 
Dit strookt evenwel niet met de indeling die in de brief, die wij 9 februari jl. 
ontvingen, staat vermeld. Gezien het feit dat men in de agenda al rekening had 
gehouden met de eerder gecommuniceerde tijdstippen, is ons voorstel om deze 
aan te houden. In bijgaand document treft u de indeling alsmede de individuele 
deelnemers (en herkomst) aan. 

3. Bij de afvaardiging RvT sluit ook graag onze nieuwe toezichthouder Rob van Marum 
) aan. Hij is per 1 februari jl. benoemd als 

toezichthouder. Uiteraard heeft hij zich ingelezen op het dossier, maar 
vanzelfsprekend is hij nog niet volledig op de hoogte van alle ins 8 outs van 
Careyn. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, aarzel niet om 
even contact op te nemen. 

Hartelijke groet, 

Bestuurssecretaris Careyn 

Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 
T (intern) 
T (extern) 030 
M 06 

Postadres: 
Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

	Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
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meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum: 	14 februari 2018 
Onderwerp: 	bevindingen onaangekondigd inspectiebezoek (V2004481) 

Stichting Careyn - locatie Grootenhoek 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Dit betekent 
dat Careyn binnen de gestelde termijnen haar zorgaanbod moet verbeteren 
zoals beschreven in deze aanwijzing (V2002962). 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie onaangekondigd een aantal locaties in de 
periode van 29 januari tot 6 februari 2018. De inspectie heeft zich bij de 
bezoeken met name gericht op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april 
2018 moet naleven. De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel 
over normen, maar beschrijft slechts de bevindingen. De bevindingen zijn 
gedeeld met de raad van bestuur van Careyn. 

Op 29 januari 2018 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan 
locatie Careyn Grootenhoek te Hellevoetsluis (hierna Grootenhoek). 
Het bezoek is uitgevoerd door mevrouw 	 inspecteur en 
ondergetekende. 

In deze brief beschrijft de inspectie haar bevindingen tijdens dit bezoek ten 
behoeve van reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, 
waarna de bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 
Bijlage A) bevat een korte algemene inleiding op enkele belangrijke 
uitgangspunten voor het toezicht op goede zorg. De inspectie verwacht dat in 
het cliëntdossier navolgbaar is welke zorg de cliënt nodig heeft en krijgt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen in hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert 
en borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
- uitgebreide rondgang over de locatie; 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igz.ni  

Inlichtingen bij 
Mevrouw 	1 
meldpunt@igz.nl  

Ons kenmerk 
2018- 
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2 
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- gesprekken met diverse aanwezige zorgmedewerkers; 
- gesprek met de GZ-psycholoog, de verpleegkundige specialist en de 

specialist ouderengeneeskunde (hierna: SO); 
- gesprek met plaatsvervangend locatiemanagement en 

kwaliteitsverpleegkundige; 
- gesprek met projectleider elektronisch cliëntdossier (hierna: ECD); 
- inzage in tien zorgdossiers; 
- inzage in documenten (zie opsomming in bijlage B). 

Korte beschrijving locatie en enkele kenmerken 
Locatie 
De locatie Grootenhoek valt onder de aansturing vanuit district Zuid-Hollandse 
Eilanden/Breda van Careyn. Grootenhoek is een locatie voor intramurale 
verpleeghuiszorg. Grootenhoek heeft vijf afdelingen. Drie afdelingen zijn 
aangewezen in de zin van de wet BOPZ. 
Grootenhoek biedt zorg aan 38 cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag. 
Deze cliënten hebben zorgzwaartepakketten (hierna: ZZP) van ZZP 5 en 
ZZP 7. Het gaat hier om verblijf inclusief (multidisciplinaire) behandeling. 
Daarnaast biedt Grootenhoek zorg aan dertig cliënten met somatische 
zorgvragen. Zij hebben ZZP 6 en ZZP 8. 

Cliënten 
Per afdeling wonen gemiddeld veertien tot zestien cliënten. Op dit moment 
heeft Grootenhoek een cliëntenstop. Voor één van de afdelingen voor 
psychogeriatrische zorg wonen daardoor op het moment van bezoeken slechts 
zeven cliënten. Iedere afdeling heeft twee huiskamers en twee teams. In de 
praktijk werken teams van verschillende huiskamers samen. Op verschillende 
afdelingen zitten (bijna) alle cliënten op één huiskamer. Wel kunnen cliënten 
de keuze maken zich terug te trekken in de eigen zit/slaapkamer. De 
zorgmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van de cliënten, 
voor het bereiden van de maaltijden en voor het huishouden. 

Medewerkers 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Grootenhoek op 
basis van het jaargemiddelde circa 8,9%. Vorig jaar was het verzuim rond 
deze tijd bijna 12%. Er is een dalende lijn; in januari 2018 betrof het verzuim 
minder dan 8%. Het gebruik van uitzendkrachten is volgens zorgmedewerkers 
verminderd. Grootenhoek vangt het verzuim vooral intern op. Op de 
bezoekdag waren er twee vacatures voor functies in de zorgverlening. Het gaat 
hier om verpleegkundigen niveau 4. Volgens de gesprekspartners is het binnen 
de regio moeilijk om verpleegkundigen te vinden. Sinds kort 
(december/januari) beschikt Grootenhoek over twee nieuwe 
kwaliteitsverpleegkundigen (niveau 5). De kwantitatieve en kwalitatieve 
teamsamenstelling was volgens de zorgaanbieder afgestemd op de zorgvragen 
van de cliënten die op de locatie verblijven. 

Het behandelteam van Grootenhoek komt van een externe behandeldienst. 
Begin januari is er een nieuwe behandeldienst gestart. Deze dienst levert één 
SO, één verpleegkundig specialist, twee basisartsen en 
bereikbaarheid/beschikbaarheid tijdens ANW-diensten. Daarnaast werkt 
Grootenhoek met twee psychologen waaronder één GZ-psycholoog. Beiden zijn 
sinds juli 2017 in dienst. Zij hebben een dienstverband tot juli 2018. 

Ons kenmerk 
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BEVINDINGEN 

A) Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier; 

Alle cliënten in Grootenhoek hebben een elektronisch cliëntdossier (ECD). Het 
systeem ondersteunt de volledigheid van het dossier. 
Het ECD bevat een checkformulier. Hierop is in één oogopslag te zien of alle 
benodigde formulieren zijn ingevuld. Ook is hierop te zien of alle formulieren 
voldoende actueel zijn. Het ECD bewaakt of zorgmedewerkers wekelijks op alle 
doelen uit het zorgleefplan rapporteren. De afspraak is dat zorgmedewerkers 
minimaal één keer per week op alle doelen rapporteren. Ook dienen zij eens per 
week onder het algemene "hoe maakt u het?" te rapporteren. Wanneer 
rapportage ontbreekt, geeft het systeem een signaal. Zorgmedewerkers kunnen 
dit signaal zien. 

De inspectie ziet dat zorgverleners volgens afspraak de risico-inventarisaties 
in vullen. 
Voor het inventariseren van risico's gebruiken zorgmedewerkers twee 
instrumenten. Eerst vullen zij een risicosignalering in op basis van vaste 
onderdelen. Deze risicosignalering bevat somatische risico's, zoals vallen en 
decubitus. Ook bevat hij risico's op mentaal welbevinden, zoals risico op 
depressie en eenzaamheid. Daarna vullen zorgmedewerkers de Groninger 
Welbevinden Indicator (hierna: GWI) in. Met dit instrument brengen zij de 
wensen, behoeften en levensgeschiedenis van de cliënt in beeld. Zij vullen de 
GWI samen met de cliënt en diens netwerk in. Uit het instrument komen 
aandachtspunten naar voren. Deze gebruiken zorgmedewerkers bij het opstellen 
van doelen en acties op het gebied van welbevinden. 

De inspectie ziet communicatie tussen behandelaars en zorgverleners terug in 
het zorgdossier. 
In de dossiers ziet de inspectie verslagen van het Behandel Zorg Team Overleg 
(BZTO) terug in de dagelijkse rapportages. De nieuwe behandelaars willen in 
Grootenhoek een andere werkwijze doorvoeren voor het bespreken en 
vastleggen van zorgleefplannen. Het MDO en de wekelijkse visites op de 
afdelingen zijn daarvoor toereikend vertellen ze. De zorgleefplannen zijn nu nog 
actueel, maar zullen in de komende periode verlopen. De behandelaars hebben 
een nieuw schema gemaakt voor de halfjaarlijkse zorgleefplan besprekingen. 
Helaas kunnen agendatechnisch niet alle cliënten binnen een half jaar en venír 1 
april 2018 besproken zijn. De inspectie ziet op de bezoekdag bijvoorbeeld een 
zorgleefplan dat op 31 juli 2017 is vastgesteld. De evaluatie in het MDO is pas 
op 15 maart 2018 ingepland. Noodzakelijke tussentijdse aanpassingen in zorg 
en behandeling komen bij de artsenvisites en de gedragsvisites op de afdelingen 
aan bod. De inspectie ziet dit in de praktijk en in de dossiers terug. 
Een EVV'er vertelt dat het nakomen van zorgafspraken gemakkelijker gaat met 
het nieuwe ECD. 

De inspectie hoort en ziet dat zorgverleners direct rapporteren op 
observatietaken. 
Behandelaars zetten de observatietaken zichtbaar op het dashboard van de 
cliënt. Zorgmedewerkers rapporteren hierop. Behandelaars geven ook aan dat 
zorgmedewerkers stappen zetten in het nakomen van de gemaakte 
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zorgafspraken. Wel zien zij soms nog gebrek aan onderlinge afstemming tussen Ons kenmerk 

zorgmedewerkers. 	 2018- 
2096454/V20044481A-7n 

De inspectie ziet dat zorgmedewerkers dagelijks rapporteren. 
Bij dossierinzage blijkt dat zorgmedewerkers zich daarbij aan werkafspraken 
houden en deels op doelen en deels in het algemeen rapporteren onder het 
kopje 'hoe gaat het met u?'. De rapportages zijn uitgebreid en zorgmedewerkers 
hebben oog voor de invloed van het eigen gedrag op het gedrag van de cliënt. 

De inspectie ziet dat zorginstructies uit het afspraak = afspraak formulier 
passen bij de actuele afspraken en de cliëntsituatie. 
Uit dossierinzage blijkt dat het zorgleefplan regelmatig verwijst naar het 
Afspraak=Afspraak formulier met de functie van actieplan. 
De invulling van het Afspraak=Afspraak formulier is geen automatisch 
gekoppelde processtap. De benaderadviezen zijn door de psycholoog op een 
apart formulier uitgewerkt. In het Afspraak=Afspraak formulier is de 
beschrijving van die benadering wisselend (soms uitgebreid, soms helemaal 
niet). 

De inspectie ziet kwaliteitsverschillen in de zorgplannen en rapportage. 
De kwaliteitsverpleegkundige en projectleider ECD geven aan dat de scholing 
'methodisch werken' een verdieping geeft op de vorige scholing over het gebruik 
van het nieuwe ECD. Ook de zorgmedewerkers op de afdeling ervaren de 
scholing als zinvol. De inspectie hoort en ziet dat de geschoolde EVV'ers de 
andere zorgmedewerkers moeten meenemen in het methodisch werken. 
Gesprekspartners vertellen - en de inspectie ziet - dat dit kwaliteitsverschillen in 
zorgplannen en rapportage oplevert. Zowel zorgmedewerkers als behandelaars 
geven aan dat het nodig is zorgmedewerkers in alle lagen van de locatie te 
scholen in methodisch werken. Ook de helpende niveau 2 moet zo nodig 
informatie kunnen opzoeken in het ECD. 

B) Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die 
direct betrokken zijn bij de zorgverlening toegankelijk; 

Het cliëntdossier is integraal in te zien voor alle zorgverleners, helpenden nog 
minder vaardig met het ECD. 
Per 1 januari 2018 heeft Grootenhoek het vernieuwde ECD doorgevoerd. 
Zorgmedewerkers kunnen de rapportages en opdrachten van de behandelaars 
inzien en andersom. Zorgmedewerkers geven aan dat deze wijziging het 
cliëntdossier overzichtelijker maakt. 
Zij vertellen dat ze toegang hebben tot dit ECD via computers en via tablets. 
De autorisaties verschillen per functie. Zo kunnen zorgmedewerkers niveau 2 
wel rapporteren op doelen maar het zorgleefplan niet wijzigen. Ook ziet de 
inspectie dat het voor deze zorgmedewerkers lastig is om de 
benaderingsadviezen en signaleringsplannen op te sporen in het ECD en na te 
lezen. 

Uitzendkrachten rapporteren niet altijd terwijl zij wel geautoriseerd zijn. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat invalkrachten door het vaste 
uitzendbureau van Careyn geleverd worden. Zij vertellen dat deze 
invalkrachten een eigen autorisatiecode hebben waarmee zij het dossier 
kunnen inzien en gebruiken; de naam en functie van de betreffende 

Datum 
14 februari 2018 

Pagina 4 van 9 



Overal 10.2.e Doc. 351 

uitzendkracht staan dan vermeld. Toch ziet de inspectie in verschillende 
dossiers dat er rapportages van uitzendkrachten missen. 

Uitzendkrachten zijn door het elektronische afspraak=afspraak formulier goed 
op de hoogte van actuele zorgafspraken. 
In het elektronische Afspraak=Afspraak formulier in het dossier staan de 
dagelijkse zorgactiviteiten beschreven. De activiteiten passen bij de doelen in 
het zorgleefplan en de behandeling. Hierin staat ook beschreven hoe 
zorgmedewerkers de cliënt het beste kunnen benaderen. Met name voor de 
invalkrachten is het Afspraak=Afspraak formulier belangrijk. Dit geeft hen een 
snel overzicht van belangrijke informatie over de cliënt. Het document is op 
bijvoorbeeld een van de tablets op een afdeling in te zien. Alle afdelingen 
hebben ook twee of meer desktop pc's. 

C) Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

De inspectie hoort en ziet samenhang tussen de cliëntkenmerken en zorgplan. 
Door de GWI samen met cliënt en diens netwerk in te vullen, komen wensen 
en behoeften van de cliënt beter tot zijn recht. Ook helpen de (beknopte) 
levensgeschiedenissen de zorgmedewerkers de cliënt te leren kennen. 
Zorgmedewerkers geven aan de aandachtspunten uit de GWI, waar relevant, 
handmatig te vertalen in het zorgleefplan. De inspectie ziet wel dat 
zorgmedewerkers op de psychogeriatrische afdelingen de GWI beknopter 
uitwerken dan de zorgmedewerkers op de somatische afdelingen. 

De inspectie ziet samenhang tussen bevindingen in de praktijk, de doelen en 
de acties in het dossier. 
Een voorbeeld is een cliënt die haar eten steeds vaker weigert. In overleg met 
familie en behandelaars is besloten om bij deze cliënt de zorg en behandeling 
te richten op comfort. Zorgmedewerkers geven haar geen calorierijke 
toevoegingen meer en accepteren het als zij niet wil eten. De inspectie ziet dit 
doel met acties terugkomen in het dossier. 
Een ander voorbeeld is een speciaal tilprotocol dat voor een cliënt is 
afgesproken naar aanleiding van actuele gebeurtenissen en incidenten omdat 
risico's op vallen en huidletsel zijn toegenomen. De inspectie ziet dat de 
zorgmedewerkers, ergotherapeut en fysiotherapeut gezamenlijk het 
vernieuwde tilprotocol hebben vastgesteld. 

De inspectie ziet zorgvuldig afgewogen zorgrisico's terug in het cliëntdossier. 
Een voorbeeld is een cliënt met verhoogd valrisico, waarbij de risicosignalering 
terug te vinden is in het dossier. De EVV'er van deze cliënt geeft aan dat hij 
ondanks het verhoogde risico zelf van A naar B wil kunnen lopen. Hierin is 
eigen regie voor deze cliënt van belang. De inspectie ziet dat de wensen en 
behoeften van deze cliënt zijn afgewogen en multidisciplinair zijn besproken. 
In het dossier staat dat het valrisico geaccepteerd is. 

De inspectie ziet dat zorg verleners zorgafspraken vast/eggen in en 
ondertekend zorgleefplan in het ECD. 
Zorg en behandeling worden ieder half jaar multidisciplinair geëvalueerd. De 
inspectie ziet dat deze frequentie meestal lukt. Familie is aanwezig en/of 
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betrokken bij deze MDO's. Wat die zorg betekent voor de cliënt ziet de 
inspectie in de rapportage. 

F) Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd 
beschikbaar is voor adequate rapportage en overdracht van zorg. 

De inspectie hoort dat zorgmedewerkers onvoldoende tijd hebben voor 
dagelijkse overdracht. 
Zorgmedewerkers moeten op basis van een schriftelijke overdracht werken. Op 
verschillende afdelingen geven zorgmedewerkers aan daarom eerder te starten 
of later weg te gaan. Zij vertellen de mondelinge overdracht nodig te hebben 
voor onderlinge afstemming. Dit geldt zeker voor helpenden die worden 
ingeroosterd. Zij missen het overleg met collega's over de benodigde aanpak 
voor een cliënt en zien dit als noodzakelijke voorwaarde voor hun werk. 

De inspectie hoort dat zorgmedewerkers voldoende tijd hebben voor het 
rapporteren op doelen. 
Het gewijzigde cliëntdossier helpt hen hierbij. Deze verkort de rapportagetijd, 
omdat het voor zorgmedewerkers helderder is waar en waarop zij moeten 
rapporteren. 
De inspectie zag sporadisch rapportages van uitzendkrachten terug in het 
cliëntdossier; zorgmedewerkers vertellen dat Grootenhoek merkbaar minder 
gebruik maakt van externe invalkrachten. Dit komt deels doordat de formatie 
beter op orde is en deels omdat er een tekort is aan invalkrachten. 
Een zorgmedewerker op de psychogeriatrische afdeling geeft aan dat haar 
dienst wel een kwartier extra duurt, zodat zij tussendoor pauze kan nemen. 
Echter, van deze pauze komt weinig terecht. Verschillende zorgmedewerkers 
op de psychogeriatrische afdelingen geven aan hun werkdruk nog als hoog te 
ervaren. 

TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat de bevindingen breed in de organisatie bekend 
worden gemaakt en besproken met uitvoerenden. Dit ter reflectie op de 
kwajiteit van het zorgaanbod binnen andere (niet bezochte) locaties in het 
algemeen en het eigen handelen daarbij in het bijzonder. 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing V2002962 
ziet de inspectie hier vooralsnog van af vanwege het grote belang van een 
veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. 

Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om - 
na afloop van het toezichttraject of wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar 
bevindingen te betrekken bij het beoordelen van de betreffende zorgaanbieder. 
In zo'n situatie kan openbaarmaking van een rapportbrief zoals deze, alsnog 
aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het onaangekondigde inspectiebezoek. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096454/V20044481AL. 

Datum 
14 februari 2018 
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De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Ons kenmerk 
2018- 
2096454/V20044481/ 

I-Innnarhi-onri 	 Datum 
14 februari 2018 

inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg)  

Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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BIJLAGE A) 

Belangrijke uitgangspunten voor goede zorg 

Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen en verlangens van de 
cliënt. Kent de zorgverlener de cliënt, kent hij zijn geschiedenis, weet hij wat 
de cliënt belangrijk vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een 
evenwichtige en respectvolle relatie tussen een cliënt en de zorgverlener? 
Luistert de zorgverlener goed naar de cliënt en zijn naasten? En belangrijker, 
staan de wensen en verlangens van de cliënt centraal? Geeft de zorgverlener 
hier gehoor aan? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door 
zijn naasten en de zorgverleners 

De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige medewerkers in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de cliënten voor wie wordt 
gezorgd. De zorgverleners zijn hiervoor voldoende deskundig. Zij weten ook 
wanneer hun deskundigheid niet voldoende is. Daarnaast zijn zorgverleners in 
staat om samen te werken. De zorgaanbieder zorgt voor een omgeving waarin 
zorgverleners methodisch kunnen werken. De zorgverlener is in staat 
methodisch te werken. Methodisch werken garandeert dat het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg continu onder de aandacht is van alle medewerkers. 
Methodisch werken houdt in dat er wordt gewerkt volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en plannen hoe deze kunnen worden 

verbeterd. 
- Do: de verbeteringen uitvoeren. 
- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste 

resultaat opleveren. 
- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
Het methodisch werken is ook van toepassing bij sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg en coordineren en controleren wat er gebeurt 
op de werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico's 
op de werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen 

Ons kenmerk 
2018- 
2096454/V20044481A7: 

Datum 
14 februari 2018 
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BIJLAGE B) 	 Ons kenmerk 
2018- 
2096454/V20044481A-7i De documenten ter inzage: 

Overzicht van ZZP's van cliënten van Grootenhoek; 	 Datum 

Overzicht van fte's en niveau van zorgverleners en behandelaars op 	14 februari 2018 

Grootenhoek, uitgesplitst per afdeling; 
Overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop van Grootenhoek. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum: 	14 februari 2018 
Onderwerp: 	bevindingen onaangekondigd inspectiebezoek (V2004485) 

Stichting Careyn locatie Swellengrebel 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igz.ni  

Inlichtingen bij 
rr,?ijjtj:Jrit,naz.r31 
mevrouw einitt-2121M 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V 2004485/ 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Dit betekent 
dat Careyn binnen de gestelde termijnen haar zorgaanbod moet verbeteren 
zoals beschreven in deze aanwijzing (V2002962). 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie onaangekondigd een aantal locaties in de 
periode van 29 januari tot 6 februari 2018. De inspectie heeft zich bij de 
bezoeken met name gericht op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april 
2018 moet naleven. De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel 
over normen, maar beschrijft slechts de bevindingen. De bevindingen zijn 
gedeeld met de raad van bestuur van Careyn. 

Op 6 februari 2018 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan locatie 
Swellengrebel te Utrecht. Het bezoek is uitgevoerd door mevrouw K'  
inspecteur en mevrouw 	 inspecteur. 

In deze brief beschrijft de inspectie haar bevindingen tijdens dit bezoek ten 
behoeve van reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, 
waarna de bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 
Bijlage A) bevat een korte algemene inleiding op enkele belangrijke 
uitgangspunten voor het toezicht op goede zorg. De inspectie verwacht dat in 
het cliëntdossier navolgbaar is welke zorg de cliënt nodig heeft en krijgt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert en 
borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
— uitgebreide rondgang over de locatie; 
— gesprekken met diverse aanwezige zorgmedewerkers; 
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- gesprek met locatiemanagement en kwaliteitsverpleegkundige; 
- inzage in acht zorgdossiers van vier verschillende afdelingen. 

Korte beschrijving locatie en enkele kenmerken 
Locatie 
Swellengrebel valt onder de aansturing vanuit district Utrecht-Stad van 
Careyn. Swellengrebel is een locatie voor intramurale verpleeghuiszorg. 
Swellengrebel heeft vier afdelingen, verdeeld over vier woonlagen. Twee van 
de afdelingen zijn aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. 

Cliënten 
Swellengrebel biedt zorg aan 46 cliënten met een psychogeriatrische 
zorgvraag. Deze cliënten hebben voornamelijk zorgzwaartepakketten (hierna: 
ZZP) van ZZP 5. Een klein aantal cliënten heeft een ZZP 7. Het gaat hier om 
zorg met verblijf inclusief (multidisciplinaire) behandeling. Daarnaast biedt 
Swellengrebel zorg aan 43 cliënten met een somatische zorgvraag. Zij hebben 
ZZP 6 of ZZP 8. Iedere afdeling biedt ruimte aan ongeveer 20 tot 25 cliënten. 
Op het moment van bezoek wonen er in totaal 89 cliënten. Op iedere afdeling 
is één team verantwoordelijk voor de cliënten. Iedere afdeling heeft twee 
huiskamers. Hier gebruiken de cliënten gezamenlijk de maaltijd. Cliënten 
kunnen zich terug trekken op de eigen kamer. 

Medewerkers 
Op de bezoekdag was de formatie voor zorgmedewerkers niveau 3 op orde 
volgens de gesprekspartners. Dit houdt in dat voor elke dienst op iedere 
afdeling een verzorgende niveau 3 beschikbaar is. Swellengrebel heeft een 
aantal vacatures voor de functie van helpende niveau 2. Swellengrebel heeft 
één kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5) in dienst die zich uitsluitend richt op 
deze locatie. Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij 
Swellengrebel circa 9%; vorig jaar was het verzuim rond deze tijd bijna 
10,7%. Het management geeft aan dat door de griepepidemie de laatste tijd 
veel uitzendkrachten werkzaam zijn binnen Swellengrebel. 

Het behandelteam komt vanuit de centrale behandeldienst van district Utrecht-
Stad. Het gaat om de functies van specialist ouderengeneeskunde (50), 
psycholoog en paramedici. 

Ontwikkelingen 
De locatiemanager is verantwoordelijk voor de aansturing van de locatie. De 
huidige locatiemanager is sinds 1 januari 2018 in functie. Bij de 
locatiemanagers in district Utrecht-Stad is het afgelopen jaar veel verloop 
geweest. Careyn heeft daarom besloten om, afwijkend van de rest van de 
organisatie, de functie van regiomanager nog niet op te heffen. 

Begin 2018 heeft de locatiemanager een inventarisatie gemaakt van de 
kwaliteit en kwantiteit van personeel binnen de verschillende teams. Hierna 
zijn de teams opnieuw ingedeeld. Op deze manier is de teamsamenstelling 
beter afgestemd op de zorgvraag van cliënten. Het locatiemanagement geeft 
aan dat de teams per 28 februari 2018 volledig op orde zullen zijn. 

Swellengrebel heeft een ontwikkelteam. Dit team stuurt op- en volgt de 
ontwikkelingen van de verbeterplannen die Careyn doorvoert. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V2004485/771 

Datum 
14 februari 2018 
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BEVINDINGEN 

A) Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier; 

Alle cliënten in Swellengrebel hebben een elektronisch cliëntdossier (ECD). 
Het ECD bevat een checkformulier. Hierop is in één oogopslag te zien of alle 
benodigde formulieren zijn ingevuld. Ook is hierop te zien of alle formulieren 
voldoende actueel zijn. Het ECD bewaakt ook of zorgmedewerkers wekelijks op 
alle doelen uit het zorgleefplan rapporteren. De afspraak is dat 
zorgmedewerkers minimaal één keer per week op alle doelen rapporteren. Ook 
dienen zij eens per week onder het algemene "hoe maakt u het?" te 
rapporteren. Wanneer rapportage ontbreekt, geeft het systeem een signaal. 
Zorgmedewerkers kunnen dit signaal zien. 

De inspectie ziet in de dossiers dat zorgmedewerkers de risico-inventarisaties 
invullen. 
Voor het inventariseren van risico's gebruiken zorgmedewerkers verschillende 
instrumenten. Eerst vullen zij een risicosignalering in op basis van vaste 
onderdelen. Deze risicosignalering bevat somatische risico's, zoals vallen en 
decubitus. Ook bevat deze signalering risico's op mentaal welbevinden, zoals 
risico op depressie en eenzaamheid. Daarnaast vullen zorgmedewerkers de 
Groninger Welbevinden Indicator (hierna: GWI) en het instructieformulier "cliënt 
in beeld" in. Zo brengen zorgmedewerkers de wensen, behoeften en 
levensgeschiedenis van de cliënt in beeld. Zij vullen de GWI waar mogelijk met de 
cliënt zelf en anders samen met diens informele netwerk in. Tot slot vullen 
behandelaars een risico-inventarisatie in. De risico-inventarisatie focust op vallen, 
maar heeft ook vragen over bijvoorbeeld gedrag en incontinentie. 
De kwaliteitsverpleegkundige vertelt dat alle zorgplannen inmiddels via de nieuwe 
methode van Careyn zijn ingevuld. 

De volledigheid van de ingevulde instrumenten is wisselend met weinig samenhang. 
De inspectie ziet in de dossiers dat zorgmedewerkers de GWI uitgebreid invullen 
voor cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag. Op de afdelingen voor 
cliënten met somatische zorgvragen vullen zorgmedewerkers de GWI gedeeltelijk 
in. Op deze afdeling vullen zorgmedewerkers de multiple choice vragen in, maar 
de vragen met vrije tekst gebruiken zij niet. Hierdoor ontstaat geen duidelijk beeld 
van de cliënt. 
In de dossiers die de inspectie inziet zijn de risico-inventarisaties in het afgelopen 
half jaar ingevuld. Dit gebeurt door verschillende disciplines. De inspectie mist 
onderlinge (actuele) samenhang. Zo ziet de inspectie een signalering door 
behandelaars. Hieruit blijkt dat een cliënt niet meer zelfstandig naar het toilet kan 
en regelmatig naar urine ruikt. Uit de risicosignalering vanuit de zorg komt echter 
geen verhoogd risico op incontinentie naar voren. In een ander dossier ziet de 
inspectie dat geen van de risicosignaleringen een verhoogd risico aangeeft. 
Vervolgens leest de inspectie in de voorbereiding van het zorgleefplan een 
verhoogd risico op verschillende gebieden. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V2004485 

Datum 
14 februari 2018 
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De rapportages van zorgmedewerkers kennen nog weinig structuur. Ook 
rapporteren zorgmedewerkers nog weinig over eigen gedrag en interventies op 
het gedrag van de cliënt. 
Binnen het ECD kunnen zorgmedewerkers op een doel uit het zorgleefplan 
rapporteren, of onder het algemene 'hoe gaat het met u?'. Zorgmedewerkers 
rapporteren ongeveer de helft onder het kopje 'hoe gaat het met u?', terwijl de 
inhoud van die rapportage meestal over een specifiek doel gaat. Ook ziet de 
inspectie dat de rapportages summier zijn. 

Swellengrebel werkt niet met de taken functie in het ECD. 
Deze takenfunctie heeft tot doel de specifieke taken, gedurende een week, op het 
dashboard van het cliëntdossier onder de aandacht van de zorgmedewerker te 
brengen. Zorgmedewerkers werken in plaats van met deze takenfunctie met 
cliéntagenda's. De specifieke taken en opdrachten van behandelaars zetten de 
zorgmedewerkers handmatig in deze agenda's. Aan het begin van hun dienst 
kijken zij naar de overzichtsagenda in het ECD om te zien wat zij die dag moeten 
doen. De inspectie ziet dit terug tijdens dossierinzage. Ook ziet zij de opvolging 
van metingen en wegingen terug in het dossier. 

Eén afdeling binnen Swellengrebel gebruikt naast het ECD ook de papieren versie 
van de Afspraak=Afspraak formulieren. 
Op deze afdeling treft de inspectie tenminste één verouderde versie van dit 
papieren formulier. De veroudeide gegevens zijn richtinggevend bij de dagelijkse 
werkzaamheden van de zorgmedewerkers. Invalkrachten zijn grotendeels 
afhankelijk van deze gegevens. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V2004485/ 

Datum 
14 februari 2018 

B) Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgmedewerkers die 
direct betrokken zijn bij de zorgverlening toegankelijk; 

De inspectie ziet dat zorgmedewerkers hun weg kunnen vinden het ECD. 
Zij kunnen de gevraagde informatie makkelijk opsporen. Daarnaast is het dossier 
integraal. Zorgmedewerkers kunnen de rapportages van behandelaren inzien en 
andersom. 

Niet alle uitzendkrachten gebruiken het ECD. 
Swellengrebel maakt gebruik van invalkrachten van een vast uitzendbureau. 
Careyn vraagt voor alle uitzendkrachten een autorisatiecode voor het ECD aan. 
Hiermee kunnen uitzendkrachten inloggen in het ECD, zodat zij dit kunnen lezen 
en rapportages kunnen schrijven. Ook instrueren zorgmedewerkers de 
uitzendkrachten mondeling. Zorgmedewerkers weten welke uitzendkrachten 
rapporteren en welke dit nalaten. Zorgmedewerkers geven aan dat zij dan voor 
hen moeten rapporteren. De inspectie ziet in de dossiers dat dit niet altijd 
gebeurt. Zorgmedewerkers geven aan hier eigenlijk geen tijd voor te hebben. 

Het werken met tablets bevindt zich nog in de opstartfase. 
Meerdere gesprekspartners geven aan dat de tablets binnen Swellengrebel 
regelmatig niet goed werken. Dit komt deels door technische problemen en deels 
doordat zorgmedewerkers zich nog niet thuis voelen in dit systeem. De 
locatiemanager vertelt dat er binnenkort een groep studenten komt die 
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zorgmedewerkers gaat instrueren over het omgaan met de verschillende 
systemen. 

C) Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

De inspectie ziet dat de cliëntdossiers bij Swellengrebel samenhang missen. 
De inspectie ziet dat de verschillende vormen van risico-inventarisatie regelmatig 
niet overeen komen. De risicosignalering van de zorg ziet de inspectie terug in het 
zorgleefplan. Echter, de risicosignalering van de behandelaars komt minder vaak 
terug. Essentiële informatie uit deze signalering mist herhaaldelijk in de 
zorgplannen. Zo leest de inspectie dat een cliënt een verhoogd risico heeft op 
fracturen bij vallen. Dit komt niet in het zorgplan terug. Een andere risico-
inventarisatie beschrijft een hemiparese bij een cliënt. Ook dit komt verder 
nergens in het dossier terug. 

De inspectie ziet geen van de bevindingen uit de GWI terug in de zorgplannen. 
Wel komen sommige aandachtspunten van de GWI terug in het 
Afspraak=Afspraak formulier' onder 'benadering medewerker'. In één GWI ziet de 
inspectie dat een cliënt aangeeft behoefte te hebben aan eigen regie. Deze 
behoefte komt niet terug in het zorgleefplan, noch in het Afspraak=Afspraak 
formulier. Ook ziet de inspectie een cliënt waarbij zorgmedewerkers regelmatig 
rapporteren op haar stemming en gedrag. Dit, terwijl hiervoor geen doel is 
opgesteld in het zorgleefplan. De rapportages staan dan onder 'hoe gaat het met 
u?'. 

Binnen de dossiers leest de inspectie tegenstrijdige informatie. 
Zo leest de inspectie voor een cliënt in het zorgplan dat zorgmedewerkers dienen 
te accepteren dat zij niet aan activiteiten mee wil doen. In het Afspraak=Afspraak 
formulier staat dat zorgmedewerkers de cliënt moeten stimuleren om aan 
activiteiten mee te doen. Bij een andere cliënt staat in het ene formulier 
beschreven dat hij geen behoefte heeft om de afdeling af te gaan. In het zorgplan 
staan afspraken over hoe en wanneer deze cliënt de afdeling af gaat. 
Zorgmedewerkers vertellen dat deze cliënt juist heel graag de afdeling af wil. 

De inspectie ziet in de dossiers nog nauwelijks methodische aanpak. 
Zo ziet de inspectie een dossier van een cliënt die moeite heeft met wennen aan 
de nieuwe woonplek. Voor deze cliënt vulden zorgmedewerkers geen complete 
GWI en "cliënt in beeld in". Zorgmedewerkers rapporteren bij deze cliënt veel op 
stemming en gedrag, onder "hoe gaat het nu met u?". Vanuit het zorgleefplan is 
er namelijk geen doel op stemming of gedrag aanwezig. Ook zijn er geen concrete 
afspraken die de zorg kunnen ondersteunen op dit punt. Verder ziet de inspectie 
een rapportage over een mogelijke decubitus plek. Voor deze cliënt hebben 
zorgmedewerkers geen verhoogd risico gesignaleerd. Huidletsel komt ook niet als 
doel in het zorgleefplan voor. Op de eenmalige rapportage over mogelijke 
decubitus rapporteert geen van de zorgmedewerkers in de daaropvolgende week 
terug. Zorgmedewerkers houden zich ook niet altijd aan afspraken over 
benaderingswijzen. In het benaderingsplan van een cliënt met onbegrepen gedrag 
staat dat zorgmedewerkers direct moeten stoppen met de zorg als de cliënt 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V2004485r 

Datum 
14 februari 2018 
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afweert. Zij moeten dan na dertig minuten terugkomen en het nog eens proberen. 
De inspectie leest een rapportage waarin een zorgmedewerker aangeeft dat de 
cliënt eerst erg afweerde, maar dat dit gedurende het doorzetten van de zorg 
verminderde. Een andere cliënt heeft een benaderingsadvies vanwege 
angstklachten. De inspectie ziet onder "hoe gaat het met u?" een aantal 
rapportages waarin zorgmedewerkers constateren dat de cliënt angstig is. Zij 
beschrijven niet wat zij gedaan hebben om deze angst te verminderen. In één 
rapportage staat wel dat de betreffende cliënt ontspant van douchen. Deze 
informatie komt niet in het zorgleefplan of het Afspraak=Afspraak formulier terug. 

De kwaliteitsverpleegkundige heeft onvoldoende tijd om deskundig gebruik van 
het cliëntdossier te bewaken. 
Zij vertelt dat zij de cliëntdossiers checkt voorafgaand aan een 
zorgleefplanbespreking. Zij kijkt dan of zorgmedewerkers de risicosignaleringen 
invullen en opvolging geven aan de uitkomsten hiervan. De 
kwaliteitsverpleegkundige zegt dat zij onvoldoende tijd heeft om te kijken of 
doelen inhoudelijk passend zijn en of zorgmedewerkers op doelen rapporteren. Zij 
komt ook niet toe aan het checken van de rapportages en het volgen van het 
methodisch werken binnen het dossier. 

De inspectie ziet een actuele planning van zorgleefplanbesprekingen terug. 
Bij deze besprekingen zijn zowel behandelaars, zorgverleners als familie aanwezig. 

F) Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd 
beschikbaar is voor adequate rapportage en overdracht van zorg. 

Uit gesprekken met verschillende zorgmedewerkers blijkt dat zij voldoende tijd 
ervaren voor de overdracht van zorg. 
Tussen de verschillende diensten zit tenminste een kwartier overlap, waarin 
zorgmedewerkers een mondelinge overdracht doen. Tijdens de overgang van de 
nachtdienst naar de ochtenddienst en de avonddienst naar de nachtdienst zijn alle 
aanwezige zorgmedewerkers aanwezig. Tijdens de overgang van de middagdienst 
naar de avonddienst zijn alle zorgmedewerkers met niveau 3 aanwezig. De 
middag- en de avonddienst hebben een uur overlap. Dit geeft zorgmedewerkers 
voldoende tijd om te rapporteren. 

TOT SLOT 

De inspectie gaat er vanuit dat de bevindingen breed in de organisatie bekend 
worden gemaakt en besproken met uitvoerenden. Dit ter reflectie op de 
kwaliteit van het zorgaanbod binnen andere (niet bezochte) locaties in het 
algemeen en het eigen handelen daarbij in het bijzonder. 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing V2002962 
ziet de inspectie hier vooralsnog van af vanwege het grote belang van een 
veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. 
Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om -
na afloop van het toezichttraject of wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V2004485C 

Datum 
14 februari 2018 
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bevindingen te betrekken bij het beoordelen van de betreffende zorgaanbieder. 
In zo'n situatie kan openbaarmaking van een rapportbrief zoals deze, alsnog 
aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het onaangekondigde inspectiebezoek. 

2018- 
2096465/V2004485k.21 

Datum 
14 februari 2018 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg' 

'Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG]) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de In de wet genoemde organisatienaam. 
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BIJLAGE A) 

Belangrijke uitgangspunten voor goede zorg 

Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen en verlangens van de 
cliënt. Kent de zorgverlener de cliënt, kent hij zijn geschiedenis, weet hij wat 
de cliënt belangrijk vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een 
evenwichtige en respectvolle relatie tussen een cliënt en de zorgverlener? 
Luistert de zorgverlener goed naar de cliënt en zijn naasten? En belangrijker, 
staan de wensen en verlangens van de cliënt centraal? Geeft de zorgverlener 
hier gehoor aan? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door 
zijn naasten en de zorgverleners 

De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige medewerkers in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de cliënten voor wie wordt 
gezorgd. De zorgverleners zijn hiervoor voldoende deskundig. Zij weten ook 
wanneer hun deskundigheid niet voldoende is. Daarnaast zijn zorgverleners in 
staat om samen te werken. De zorgaanbieder zorgt voor een omgeving waarin 
zorgverleners methodisch kunnen werken. De zorgverlener is in staat 
methodisch te werken. Methodisch werken garandeert dat het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg continu onder de aandacht is van alle medewerkers. 
Methodisch werken houdt in dat er wordt gewerkt volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 

Plan: kijken naar de werkzaamheden en plannen hoe deze kunnen worden 
verbeterd. 
Do: de verbeteringen uitvoeren. 
Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste 
resultaat opleveren. 
Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 

Het methodisch werken is ook van toepassing bij sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg en coördineren en controleren wat er gebeurt 
op de werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico's 
op de werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen 

Ons kenmerk 
2018- 
2096465/V200448g 

Datum 
14 februari 2018 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum: 	14 februari 2018 
Onderwerp: 	bevindingen onaangekondigd inspectiebezoek (V2004484) 

Stichting Careyn - locatie Zes Rozen 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: 
inspectie). Dit betekent dat Careyn binnen de gestelde termijnen haar 
zorgaanbod moet verbeteren zoals beschreven in deze aanwijzing (V2002962). 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie onaangekondigd een aantal locaties in de 
periode van 29 januari tot 6 februari 2018. De inspectie heeft zich bij de 
bezoeken met name gericht op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april 
2018 moet naleven. De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel 
over normen, maar beschrijft slechts de bevindingen. De bevindingen zijn 
gedeeld met de raad van bestuur van Careyn. 

Op 1 februari 2018 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan locatie 
Zes Rozen te Spijkenisse (verder: Zes Rozen) . Het bezoek is uitgevoerd door 
mevrouw f 	 inspecteur en ondergetekende. 

In deze brief beschrijft de inspectie haar bevindingen tijdens dit bezoek ten 
behoeve van reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke onjuistheden, 
waarna de bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 
Bijlage A) bevat een korte algemene inleiding op enkele belangrijke 
uitgangspunten voor het toezicht op goede zorg. De inspectie verwacht dat in 
het cliëntdossier navolgbaar is welke zorg de cliënt nodig heeft en krijgt. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert en 
borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
- uitgebreide rondgang over de locatie; 
- gesprekken met bijna alle aanwezige zorgmedewerkers; 
- gesprek met vertegenwoordiger(s) behandeldisciplines namelijk psycholoog, 

en een kwaliteitsverpleegkundige 
- gesprek met locatiemanagement 
- inzage in 10 dossiers, van cliënten van vijf verschillende huiskamers 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igz.n1 

Inlichtingen bij 
meldount@inz.ni   
mevrouw{"*- 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V2004484CM 

Bijlage 
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Korte beschrijving locatie en enkele kenmerken 
Locatie 
De Zes rozen valt onder de aansturing van district Zuidhollandse Eilanden en 
Breda (ZHE/Bra) van Careyn. De Zes rozen is een locatie voor Kleinschalig 
wonen voor mensen met een psychogeriatrische zorgvraag. De Zes Rozen 
heeft 3 woonlagen. Alle woonlagen zijn erkend in de zin van de Wet Bopz. 

Cliënten 
De Zes Rozen biedt zorg aan 30 cliënten. Enkele cliënten hebben een indicatie 
ZZP7, de overigen hebben ZZP 5. Het gaat om verblijf inclusief 
(multidisciplinaire) behandeling. Iedere cliënt beschikt over een eigen 
woon/slaapkamer. Het sanitair wordt gedeeld met de naastgelegen kamer. 
Overdag verblijven de cliënten in vijf groepen van zes cliënten in de 
gemeenschappelijke huiskamers. Hier gebruiken de cliënten samen de 
maaltijd. Cliënten kunnen zich door het gebouw begeven en gebruik maken 
van de lift. Op iedere verdieping zijn in de hal eenvoudige zitjes. Het 
trapportaal en de hoofduitgang zijn afgesloten. Er is een rookruimte waar 
cliënten kunnen roken. Op de begane grond is een ruimte voor eventuele 
groepsactiviteiten. 

De kwantitatieve en kwalitatieve teamsamenstelling is volgens de 
zorgaanbieder afgestemd op de zorgvragen van de cliënten die op de locatie 
verblijven. Zorgmedewerkers in Zes Rozen werken in vaste teams op de 
huiskamers en hebben minimaal niveau 3. Per huiskamer is dit team 
verantwoordelijk voor de zorg van de cliënten, hun welbevinden, en voor het 
bereiden van de avondmaaltijd. Overdag en in de avond is minimaal 1 
verzorgende per huiskamer aanwezig, in de nacht is er 1 verzorgende voor 30 
cliënten aanwezig. Op de bezoekdag waren daarnaast overdag vrijwilligers en een 
welzijnsmedewerker aanwezig. Ten tijde van het inspectiebezoek was het 
ziekteverzuim bij Zes Rozen circa 18%. Op de bezoekdag is het aantal FTE in 
de verzorging wat meer dan formeel gepland door Careyn. 

De betrokken (basis)arts en (basis)psycholoog zijn nieuw op de locatie. Zij zijn 
sinds januari beschikbaar en werken onder supervisie van een 50 en een (GZ)-
psycholoog van Careyn. Het behandelteam heeft een vaste samenstelling. De 
artsen werken voor de avond-, weekend- en nachtdiensten nauw samen met 
een extern bureau die hiervoor basisartsen met een 50 achterwacht 
beschikbaar heeft . 

Ontwikkelingen 
Het ontwikkelteam kent sinds kort een geheel vernieuwde samenstelling. Het 
locatiemanagement is per 01-01-2018 gewisseld, en via detachering is sinds 
december 2017 voor 26 uur per week één kwaliteitsverpleegkundige 
beschikbaar voor Zes Rozen tot en met mei 2018. De coach vanuit het project 
Waardigheid en Trots is weggevallen wegens privé-omstandigheden. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V20044841:, 

Datum 
14 februari 2018 
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BEVINDINGEN 

A. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier 

Alle cliënten hebben een elektronisch cliëntdossier (ECD). Het systeem 
ondersteunt de volledigheid van het dossier. 
Vanaf januari 2018 is de vernieuwde versie van het ECD in gebruik. Dit is een 
integraal dossier waarin verzorgenden en behandelaars rapporteren. Er zijn 
volgens zorgmedewerkers geen papieren formulieren meer in omloop in de 
Zes Rozen. Alles staat in het ECD. Wel is er nog een map met basisgegevens 
en contactgegevens van de cliënt voor het geval dat de stroom uitvalt. De 
inspectie ziet dat deze map geen informatie bevat over de uitvoering van de 
zorg. 
Het ECD bevat een checkformulier. Hierop is in één oogopslag te zien of 
alle benodigde formulieren zijn ingevuld. Ook is hierop te zien of alle 
formulieren voldoende actueel zijn. In gesprekken met zorgmedewerkers 
merkt de inspectie dat niet alle zorgmedewerkers dit formulier gebruiken. 

De dossiers die de inspectie inziet zijn grotendeels actueel. 
Zorgmedewerkers rapporteren zo goed als dagelijks. Zorgleefplannen zijn 
merendeels niet langer dan half jaar oud. Zorgleefplannen zijn ondertekend 
door de cliënt(vertegenwoordiger). Één cliënt had nog geen ondertekend 
zorgleefplan omdat er nog geen contact met de familie was geweest. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V2004484 1 

Datum 
14 februari 2018 

Zorgvuldige besluitvorming over vrijheidsbeperkingen ontbreekt in dossiers. 
De inspectie treft verschillende dossiers van cliënten waarbij De Zes Rozen 
vrijheidsbeperking toepast. In deze dossiers ontbreekt verslaglegging van een 
zorgvuldig besluitvormingsproces. Zo ziet de inspectie het dossier van een 
cliënt met een dwangbehandeling. De behandeling van deze cliënt evalueren 
behandelaar slechts eenmaal per jaar. De volgende evaluatie staat gepland 
voor maart 2018. Zorgmedewerkers vertellen echter dat deze 
dwangbehandeling al een half jaar niet meer heeft plaatsgevonden. Ook bij 
een cliënt met een plukpak en een cliënt met een kantelstoel is zorgvuldige 
besluitvorming niet aantoonbaar. De inspectie leest ook niet terug of 
behandelaars betrokken zijn. 

De inspectie ziet in de dossiers dat zorgmedewerkers de risico-inventarisaties 
in vullen. 
Voor het inventariseren van risico's gebruiken zorgmedewerkers 
verschillende instrumenten. Eerst vullen zij een risicosignalering in op basis 
van vaste onderdelen. Deze risicosignalering bevat somatische risico's, 
zoals vallen en decubitus. Ook bevat deze signalering risico's op mentaal 
welbevinden, zoals risico op depressie en eenzaamheid. Daarnaast vullen 
zorgmedewerkers de Groninger Welbevinden Indicator (hierna: GWI) en 
"cliënt in beeld" in. Met dit instrument brengen zorgmedewerkers de wensen, 
behoeften en levensgeschiedenis van de cliënt in beeld. Zij vullen de GWI 
waar mogelijk in met de cliënt zelf en anders samen met diens informele 
netwerk. 
Bij dossierinzage (ECD) ziet de inspectie voor iedere cliënt een ingevulde 
GWI. Dit wordt samen met de cliënt en familie gedaan bij opname en voor een 
MDO bespreking. Een beknopte levensbeschrijving maakt hiervan onderdeel. 
Ook ziet de inspectie in de dossiers actuele risico-inventarisaties. 
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De Zes Rozen werkt niet met de takenfunctie in het ECD. 
Zorgmedewerkers vertellen dat ze gebruik maken van de dagelijkse 
clientagenda's om inhoud te geven aan de zorg. De zorgmedewerkers zorgen 
handmatig dat de taken in de cliëntagenda komen. In verschillende dossiers 
ziet de inspectie wel dat een aantal vrijheidsbeperking in het dashboard 
terugkomen. Ook staat dit genoteerd in de rapportage en/of het afspraak is 
afspraakformulier. Het overleg met de familie hierover is beschreven. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V2004484A77 

Datum 
14 Februari 2018 

B. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct 
betrokken zijn bij de zorgverlening toegankelijk 

Het cliënt dossier is integraal in te zien voor alle zorgmedewerkers. 
Zorgmedewerkers vertellen dat zij allen een eigen autorisatiecode hebben 
waarmee automatisch wordt vastgelegd wie de rapportage heeft opgesteld. 
Dit staat geregistreerd met naam en functie. Zorgmedewerkers en 
behandelaars kunnen over en weer via het cliëntdossier met elkaar 
communiceren in het ECD over de zorg van de cliënt. Door slim te selecteren 
kunnen behandelaars , maar ook kwaliteitsverpleegkundigen - bijvoorbeeld 
een eenvoudig overzicht maken ter reactie op (recente) signalen over cliënten 
vanuit de locatie. Een behandelaar (in dienst per januari 2018) vertelt dat nog 
niet helemaal thuis te zijn in de mogelijkheden van het ECD. 

Het werken met tablets bevindt zich nog in de opstartfase. 
Per huiskamer zijn 2 tablets beschikbaar. Hiermee kunnen zorgmedewerkers 
cliëntdossiers raadplegen en rapporteren. Zorgmedewerkers vertellen dat de 
tablets niet altijd naar behoren functioneren. Met enige regelmaat treffen de 
zorgmedewerkers een tablet met een lege accu aan. 
Naast de tablets heeft iedere huiskamer ook een desktop PC. 

De inspectie ziet dat uitzendkrachten niet altijd gebruik maken van de 
mogelijkheid om te rapporteren. 
Uitzendkrachten krijgen een eigen inlogcode van Careyn. 
De inspectie ziet in de cliëntdossiers ook rapportage die door uitzendkrachten 
is geschreven. Echter, nog niet alle invallers rapporteren over de verleende 
zorg, ondanks dat zij wel beschikken over een inlogcode. 

C. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en behandeling. 

De inspectie ziet samenhang in het cliëntdossier. 
De EW'er verwerkt afspraken en specifieke wensen en voorkeuren handmatig 
in het overzicht voor de dagelijkse zorgactiviteiten voor de cliënt (het 
Afspraak=Afspraak formulier). Deze formulieren zijn gestructureerd met een 
dagindeling. De inspectie ziet dat de meeste Afspraak=Afspraak formulieren 
actueel zijn. De inspectie ziet dat het multidisciplinaire team signalen over 
zorgrisico's, binnen enkele uren of dagen opvolgt. De inspectie ziet in een 
dossier dat een cliënt in korte tijd 3 kg was afgevallen. De verzorging 
inventariseerde daarom opnieuw de risico's op het gebied van eten en 
drinken. De EWer besprak daarna met de diëtist en de arts welke 
aanpassingen moesten volgen. Dit ziet de inspectie terug in het dossier. Ook 
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blijken de zorgmedewerkers alert op huidletsel. Zij maken bijvoorbeeld foto's 
met de tablet om het genezingsproces te kunnen volgen. Dit leggen zij vast in 
het dossier. Daar waar een risicosignalering niet is opgevolgd noteren 
zorgverleners de reden daarvoor. De inspectie mist in dossiers wel zorgvuldige 
besluitvorming over psychofarmaca. Zo is een middel voor onbegrepen gedrag 
voorgeschreven zonder dat in dossier helder is of en wanneer de psycholoog 
geconsulteerd is. 

In het cliëntdossier is het methodisch en muldisciplinair werken aantoonbaar. 
De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij het multidisciplinair overleg. Sinds januari 2018 loopt dit volgens plan. 
Behandelaars maken nu een inhaalslag. Tezamen evalueert men de zorg, stelt 
deze opnieuw vast en vertaalt dit in doelen. De inspectie ziet dat in het 
verslag van het MDO de visies van betrokkenen staan opgeschreven. Het 
vastgestelde verslag komt als nieuw ZLP in het dossier. In het vastgestelde 
zorgleefplan staan de zorgdoelen geformuleerd. Het team evalueert de 
zorgdoelen ook tijdens de artsenvisite en gedragsvisite. Hiervoor gebruiken zij 
informatie uit de rapportages. Bij dossierinzage ziet de inspectie dat vanaf 
januari 2018 dagelijks ten minste 1x gerapporteerd is. De inspectie ziet in de 
cliëntdossiers dat de rapportage ook het gedrag en welbevinden van cliënten 
betreft. De rapportage structureren zorgmedewerkers aan de hand van de 
SOEP-methodiek. 

Nog niet alle zorgmedewerkers zijn voldoende deskundig in het gebruik van 
het ECD. 
Niet alle zorgmedewerkers blijken al vaardig om de gehele SOEP-structuur toe 
te passen. De inspectie ziet ook dat niet alle observatieafspraken op het 
dashboard staan vermeld. Zorgmedewerkers vertellen verder dat de helft van 
hen inmiddels een scholing kreeg over hoe met het nieuwe ECD om te gaan. 
Voor de andere helft van de zorgmedewerkers volgt dit op 8 februari. De 
inspectie ziet dat het schema over methodisch werken (afkomstig uit de 
cursus ECD) boven meerdere pc's is opgehangen. 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V2004484Z 

Datum 
14 februari 2018 

F) Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd 
beschikbaar is voor adequate rapportage en overdracht van zorg 

Zorgmedewerkers vertellen dat er in de regel voldoende tijd is om te 
rapporteren. 
De inspectie ziet in de dossiervoering vanaf januari 2018 dat er bijna iedere 
dag één of meer keer is gerapporteerd over wat de zorg betekent heeft voor 
cliënten. 

De Zes Rozen heeft meer tijd ingeroosterd voor overdracht. 
Per 1 februari heeft Zes Rozen de dienstroostertijden aangepast en is geregeld 
dat er een kwartier overlap is voor een zorgvuldige overdracht van dienst. 
Zorgmedewerkers lezen voorafgaand aan hun dienst rapportages. Zij kunnen 
selecties maken in rapportages. De selecties bieden inzicht in de actuele stand 
van zaken bij de cliëntenzorg. 

Pagina 5 van 7 



Overal 10.2.e 

Ms 

Doc. 353 

TOT SLOT 

De inspectie gaat ervan uit dat de bevindingen breed in de organisatie bekend 
worden gemaakt en besproken met uitvoerenden. Dit ter reflectie op de 
kwaliteit van het zorgaanbod binnen andere (niet bezochte) locaties in het 
algemeen en het eigen handelen daarbij in het bijzonder. 

De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing V2002962 
ziet de inspectie hier vooralsnog van af vanwege het grote belang van een 
veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. 
Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om -
na afloop van het toezichttraject of wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar 
bevindingen te betrekken bij het beoordelen van de betreffende zorgaanbieder. 
In zo'n situatie kan openbaarmaking van een rapportbrief zoals deze, alsnog 
aan de orde zijn. 

Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het onaangekondigde inspectiebezoek 

Ons kenmerk 
2018- 
2096459/V2004484Ud 

Datum 
14 februari 2018 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend 

inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg' 

Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de In de wet genoemde organisatienaam. 
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BIJLAGE A) 

Belangrijke uitgangspunten voor goede zorg 

Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen en verlangens van de 
cliënt. Kent de zorgverlener de cliënt, kent hij zijn geschiedenis, weet hij wat 
de cliënt belangrijk vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een 
evenwichtige en respectvolle relatie tussen een cliënt en de zorgverlener? 
Luistert de zorgverlener goed naar de cliënt en zijn naasten? En belangrijker, 
staan de wensen en verlangens van de cliënt centraal? Geeft de zorgverlener 
hier gehoor aan? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door 
zijn naasten en de zorgverleners 

De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige zorgmedewerkers in. Hij 
schoolt, ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de cliënten voor wie wordt 
gezorgd. De zorgverleners zijn hiervoor voldoende deskundig. Zij weten ook 
wanneer hun deskundigheid niet voldoende is. Daarnaast zijn zorgverleners in 
staat om samen te werken. De zorgaanbieder zorgt voor een omgeving waarin 
zorgverleners methodisch kunnen werken. De zorgverlener is in staat 
methodisch te werken. Methodisch werken garandeert dat het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg continu onder de aandacht is van alle 
zorgmedewerkers. Methodisch werken houdt in dat er wordt gewerkt volgens 
de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en plannen hoe deze kunnen worden 

verbeterd. 
- Do: de verbeteringen uitvoeren. 
- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste 

resultaat opleveren. 
Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 

Het methodisch werken is ook van toepassing bij sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg en coordineren en controleren wat er gebeurt 
op de werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico's 
op de werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen 

Ons kenmerk 
2018- 	 _ _ 
2096459/V2004484/ 

Datum 
14 februari 2018 
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Onderwerp: 	Rapportbrieven drie monitorbezoeken 
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Bijlagen: 	V2004481 vastgestelde raoportbrief monitorbezoek Carevn Grootenhoek 29-01-2018.odf 
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Geachte mevrouw 

Hartelijk dank voor uw spoedige reactie op de concept rapportbrieven. 

Bijgaand stuur ik u de inhoudelijk ongewijzigde, vastgestelde versies van de brieven. 

Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ 

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ I Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

httos://www.icij.n1 
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 



Inzake de melding informeren wij u conform 	uw 	verzoek dat 

Wi t" 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Melding grg', 	stand van zaken 
Datum: 	 woensdag 14 februari 2018 14:59:16 
Bijlagen: 	 image001.ono 

Geachte mevrouw 

Hartelijk dank voor uw stand van zaken bericht inzake melding 
Uw informatie wordt aan de melding toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ1  

Afdeling Verpleging en Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

https://www.iaj.n1   
Twitter: (a1G3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 @careyn.nl] 
Verzon e en: woensi ag 	e ruari 2018 13:41 
Aan: _Dienstpostbus IGJ LMO V&V; @Fg] (11  
Onderwerp: RE: Melding 	stand van zaken 

Geachte mevrouw 

De betreffende manager van eareyn eeft de cliënt bezocht zodat zij ook richting 
Careyn haar verhaal heeft kunnen vertellen. De mans er heeft in dit gesprek ook de 
genomen maatregelen 	 toegelicht. Onze indruk is dat 
dit gesprek goed is ver open en oor e c ient op prijs werd gesteld. Inmiddels 
verblijft de cliënt in een intramurale voorziening. 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben, dan zijn wij 
uiteraard bereid e.e.a. nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuurssecretaris Careyn 

Neckardreef 6 

10.2.d 
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3562 CN Utrecht 
T (intern) ,'j15. 
T (extern) 030iDs.14-14 
M 06 r4,-w-143  

Postadres: 
Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Lenk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 



(• 	Verpleeghuis Grootenhoek is een verpleeghuis wat bekend staat als een locatie met veel problematiek. Specifieke problematiek als de basiszorg 
die nog niet volledig op orde is, maar ook landelijke problematiek waar onvoldoende op geanticipeerd is. Denk hierbij aan de toename van de 
complexiteit van de zorg binnen verpleeghuizen. Dit heeft verregaande consequenties gehad voor de bewoners en personeel van de 
Grootenhoek. 

De ontwikkeling van de Grootenhoek zal zich op twee sporen moeten richten. De basiszorg op orde en het kunnen bieden van zorg aan bewoners 
met onbegrepen gedrag en jong dementerende. Het draaiboek is er op gericht de locatie Grootenhoek voor te bereiden op doorontwikkeling 
naar een verpleeghuis met gespecialiseerde afdelingen. Een gespecialiseerd verpleeghuis wat meer dan berekend is op zijn taak: verzorging en 
zonodig behandeling van mensen met (ernstige) gedragsverandering door dementie of psychiatrische ziektebeelden en jong dementerende. Dit 
alles heeft consequenties die we met het ontwikkelteam en alle betrokkenen van Grootenhoek gaan realiseren. Het draaiboek geeft weer welke y' 
rtivrreiten 	etzairelijintrurrreteze-Trourizakelite-ortwitkei ng 	te realiseren. 

zorgarrangementen 
Integrale zorg, welzijn en 
behandeling 
Inzet informele zorg / 
familieparticipatie 
Prettiger woonomgeving/ 
modernisering vastgoed 

Cliënt 	 (Bedrijfsvoering 
• Differentiatie in • Gezonde bedrijfsvoering 

• Netwerk stakeholders 
• Doelgroepenbeleid jong 

dementerende en ouderen 
met onbegrepen gedrag 
Communicatie 

bedewerkers 
• Teamontwikkeling 

Deskundigheidsbevordering 
medewerkers 
Voldoende en deskundig 
personeel 
Herpositionering 
verpleegkundigen 

Kwaliteit 
• Vakbekwaam werken 
• Zorgdossier 
• Meditatieveiligheid 
• Vrijheidsbeperkende 

maatregelen 
• MIC en MIM 
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Draaiboek Grootenhoek Hellevoetsluis 2017 

Klantteam 
zorgteam / behandelteam / informele zorg 

Ontwikkelteam 
Locatieverantwoordelijke 
Specialist Ouderegeneeskunde ("--1 
P&O adviseur 71 
Psycholoog r7..---71 
Fysiotherapeut i.71 
Welzijnsregisseur (-1 
Kwaliteitsverpleegkundige Í 	en 7-1 
Ergotherapeut (— 

Monitoring 
• Interne audit Grootenhoek 

op ECD, MIC, Veiligheid, 
medicatie en mondhygiëne 

• Verbetermonitor IGZ Careyn 
• Resultaatverslag IGZ 
• Interne 

voortgangsrapportage IGZ 
• Zorgkaartnederland 
• Teamscan per afdeling 
• Monitor jaarplan 

Grootenhoek 
Verbetermonitor IGZ 
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Aan 	 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Van 	 Raad van Bestuur 

Betreft 	 Oplegger Draaiboek Grootenhoek Hellevoetsluis 2017 

Datum 	 15 februari 2018 

Het draaiboek bestaat uit 5 tabbladen waarin per onderwerp de relevante activiteiten die ontwikkeld 
zijn worden benoemd: cliënt, bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit en monitoring. De activiteiten 
die relevant zijn voor de calamiteit van afdeling de Tromp, maar ook breder doorgevoerd worden ter 
algehele verbetering, zijn hieronder op een rijtje gezet; 

1. Tabblad cliënt: 
Een vast multidisciplinair team samenstellen, afgestemd op de doelgroep. Er is nu een vast 
team met een psycholoog, SO arts(en), basisarts, kwaliteitsverpleegkundige met specifieke 
kennis. 

2. Tabblad medewerkers: 
a. Auditsystematiek bevorderen kwaliteit en veiligheid voor teams maken: Opzetten van 

diverse audits om te constateren, te leren en te verbeteren. Continu verbeteren van 
kwaliteit. 

b. Training en coaching on the job, gericht op signaleren, melden, er van 
leren/transparantie: De kwaliteitsverpleegkundige instrueert, traint en coacht op het 
leveren van kwaliteit van zorg en de coach Waardigheid en Trots gaat specifiek met het 
team afdeling De Tromp aan de slag met de communicatie tussen teamleden onderling en 
tussen team en behandelaren. 

c. Plan van aanpak herpositionering verpleegkundigen: Positionering van verpleegkundige 
niveau 4. Meer gebruik maken van hun deskundigheid en positie binnen het team op het 
gebied van kwaliteit van zorg. 

d. Plan van aanpak multidisciplinair samenwerken, 'waar lopen we tegen aan': Een 
uniforme overlegstructuur van MDO en zorgleefplanbesprekingen met een duidelijke 
taak- en rolverdeling. Kwaliteitsverpleegkundigen helpen en leren EVV'ers wat hun taak en 
verantwoordelijkheid is binnen deze structuur en hoe zij zich moeten en kunnen 
voorbereiden. Cliënten en mantelzorgers worden bij overleggen betrokken. 

e. Communicatie verbeteren, check communicatievormen tussen behandelaren en 
zorgmedewerkers: Kwaliteitsverpleegkundige, behandelaren en teams werken aan betere 
communicatie via het ECD. Zie ook punt b. 

f. Voldoende en deskundig personeel 
Overdrachtstijd in de roosters inplannen. 
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3. Tabblad kwaliteit: 
a. EVV toewijzen aan alle bewoners: Iedere bewoner heeft een EVV'er. De EVV'er is bekend 

bij mantelzorger en familie. Alle EVV'ers staan geregistreerd in het ECD. Er moeten nog 5 
EVV'ers opgeleid worden. Alle EVV'ers worden nu in de MDO overleggen betrokken. Per 
EVV'er hebben zij 8 bewoners (er moet nog opnieuw bekeken worden of dit haalbaar is). 
Vervanging van EVV'ers is nog niet structureel geregeld, wordt aan gewerkt. 

b. EVV taken inregelen in de praktijk: Kwaliteitsverpleegkundige en opleidingscoördinator 
helpen EVV'ers te groeien in hun taak/functie. 

c. Begeleiding van alle zorgteams gebruik zorgdossiers: Alle EVV'ers worden door de 
kwaliteitsverpleegkundige meegenomen in het juist en methodisch invullen van het ECD. 

d. Begeleiding welzijns- en zorgmedewerkers gebruik GWI en bewonersgerichte 
activiteitenplan 

e. Begeleiding welzijnsmedewerkers gebruik zorgdossier en afstemming met psycholoog 
f. Inrichten MIC/MIM commissie: Taakhouders MIC worden door de 

kwaliteitsverpleegkundige gecoacht op hun taak. Met name wanneer vul je een MIC in, 
hoe bespreek je dit in je team en welke verbeteracties komen eruit voort en hoe en waar 
verwerk je deze. 

g. Adv evaluatie MIC/MIM commissie aanpassen en procedure afhandeling MIC/MIM 
implementeren: MIC commissie moet opnieuw opgebouwd worden, deze is na het 
vertrek van de oude kwaliteitsverpleegkundige uiteen gevallen. 

h. Begeleiden taakhouders bij het analyseren en MIC rapportage maken: zie punt f. 

4. Tabblad Monitoring: 
Hier vindt u de instrumenten (audits) die gebruikt en/of uitgevoerd worden, waardoor de 
stand van zaken kan worden gemeten. De feitelijke situatie. 

Aan al deze aspecten die van invloed zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen 
afdeling De Tromp, maar ook binnen geheel Grootenhoek, wordt gewerkt. 
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Careyn 

Cal-eg Raad van Bestuur 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Utrecht, 15 februari 2018 

Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Telefoon: 
030-2588101 
030 2588103 

www.carevn.nl  

In behandeling bij: 

Doorkiesnummer: 
06. 	Jo 

E-mail: 
carevn.n1 

Inspectie Gezondheidszor 
T.a.v. 

en Jeygd 
hoofd Meldpunt IGJ 

Per mail aan: meldpunt@igj.nl  

Betreft: 	Melding nummer:e, 
Careyn Grootenhoek, afdeling Tromp 

Geachte mevrouw 

Op 	 ebben wij U een calamiteit gemeld in Careyn 
Grootenhoek, afdeling Tromp in Hellevoetsluis. Deze melding heeft betrekking 
Op 

Het incident is onderzocht onder leiding van de heer 
voorzitter. 

extern 

We hebben, na overleg met IGJ en met instemming van het bestuur, er voor 
gekozen om de analyse op een andere, experimentele manier aan te pakken. 
In het vooronderzoek hebben we op basis van dossieronderzoek, interviews met 
betrokken medewerkers en met 	 de feiten 
verzameld. 
Dit feitenrelaas hebben we voorgelegd aan de betrokken verzorgenden, 
verpleegkundigen en artsen. 
De betrokkenen zelf hebben de analyse gemaakt en conclusies getrokken. De 
onderzoekscommissie was daarbij aanwezig om door te vragen en behulpzaam 
te zijn. De kwaliteitsverpleegkundigen waren als toehoorders aanwezig. 
De rapportage is geschreven door de onderzoekscommissie en voorgelegd aan 
de betrokkenen. De betrokkenen herkennen zich in de inhoud van het rapport. 

Alle aanwezigen vonden het leerzaam om op deze wijze een incident te 
bespreken. De professionals voelden zich gehoord en er was een veilige sfeer 
om in alle openheid te spreken. Men kreeg zelf veel beter zicht op wat er 
gebeurd was en de meeste aanwezigen waren uitstekend in staat om de eigen 
rol onder ogen te zien. De betrokkenheid bij een onderzoek is op deze manier 
veel groter geworden. 

De rapportage met de daarin opgenomen aanbevelingen zijn door de 
onderzoekscommissie besproken met de betrokken manager zorg, manager 
behandeling en districtsdirecteur. De aanbevelingen zijn reeds opgenomen in 
het draaiboek dat met begeleiding van de coach Waardigheid en Trots voor de 
locatie is opgesteld. In de bijlage treft u het draaiboek met een toelichting aan. 

Stichting Careyn is 
Ingeschreven In het 
handelsregister KvK 
27278704. 
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Card' 

Careyn 

De analyse, conclusies en aanbevelingen warden door het bestuur 
onderschreven. Het bestuur juicht deze experimentele aanpak van harte toe in 
de overtuiging dat het bespreken van incidenten bijdraagt aan een cultuur van 
reflecteren, leren en ontwikkelen. Waardoor het lerend vermogen van Careyn 
verbetert. 
We volgen de resultaten van het experiment en zullen deze werkwijze te zijner 
tijd evalueren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

'ikggt:oet 

voorga iMakii van Bestuur 

Bijlagen: 
• Rapportage incident Grootenhoek 
• Oplegger Draaiboek Grootenhoek 
• Draaiboek Grootenhoek 
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Van: 	 #0*- 
Aan: 	 meldount(aigj.n1 
Onderwerp: 	Rapportage melding nummer 	 Careyn Grootenhoek, afdeling Tromp 
Datum: 	 donderdag 15 februari 2018 12:37:59 
Bijlagen: 	 image001.png 

1801 	 IGJ.PDF 
18012 ; 	IGJ bijlage Rapportage incident Grootenhoek.pdf 
1801 	" 	Bijlage Oplegger Draaiboek Grootenhoek.pdf 
1801 	 Bijlage Draaiboek Grootenhoek.pdf 

Geachte mevrouw rtr.' 

Bijgaand stuur ik u namens de Raad van Bestuur de rapportage Careyn Grootenhoek, 
afdeling Tromp, melding nummer nr?' 

Met vriendelijke groet, 

BestuuFsasSIstente 
Careyn 

T extern: 030 
T intern: 
E: 	®careyn.nl 
B: Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht (kamer 
P: Postbus 900, 3100 AX Schiedam 
1: www.careyn nl 

WIA Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 

etage) 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   
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Van: 	 Dienstpostbus IG3 afdeling V&V team RT 
Aan: 	 @rOtiOjknil 
Onderwerp: 	V2006-160 tweede monitorbezoek Swellengrebel 
Datum: 	 vrijdag 2 maart 2018 11:49:06 

Geachte mevrouw rr 

Zoals tijdens een telefoongesprek op 23 februari door mevrouw 	besproken met de heer 
Meerdink, bereidt de inspectie een nieuw monitorbezoek voor aan de locatie Swellengrebel. 
Dit bezoek is gepland op maandag 12 maart 2018. 
Het programma: 
09.30-10.00 uur ontvangst door bijvoorbeeld locatiemanager; 
10.00-11.30 uur dossierinzage op meerdere afdelingen; 
11.45-12.15 uur gesprek met districtsdirecteur. 

Namens de inspectie nemen mevrouw 	 inspecteur en mevrouw 
inspecteur, deel aan dit bezoek. 
Na het monitorbezoek ontvangt u een concept rapportbrief met bezoekbevindingen. 

Ik ontvang graag een bevestiging van het gesprek met de districtsdirecteur. Zou u mij ook zijn of 
haar naam kunnen mailen? 

Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht IGZ 1  
Werkdagen: 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van VWS 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T 088 
F 088 
https://www.igj.n1  



@careyn.nl 07-03-2018 17:30 Mailimport,: Sender: 
Date sent: Mar 7, 2018 5:29 PM 
To: "meldpunt@igj.nl" <meldpunt@igj.nl> 
CC: 
Marco" 

bij Careyn De Vloot Subject: melding 

@careyn.nl>, ' 
@careyn.nl>, IGZ Correspondentie 

careyn.nl> 

"Meerdink, 
acareyn.nl>, 

careyn.nl>, 
@careyn.nl>, ' 

Buiten reikwijdte - geen correspondentie met Careyn maar-  intern en van huishoudelijke aard 
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Geachte mevrouw 

Hierbij stuur ik u namens onze Raad van Bestuur bijgaande brief met de rapportage van de analyse en het 
verbeterplan inzake melding nummer 	 bij Careyn De Vloot, Kleinschalig Wonen in 
Maassluis. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuursassistente 
Careyn 

T extern: 030 
T intern: 
E: 	@careyn.nl 
B: Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht (kamer 	, etage) 
P: Postbus 900, 3100 AX Schiedam 
I: www.careyn.n1 

9 

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte 
opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u 
bestemd, dan wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud 
niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het 
onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele 
gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Voor 
informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl  



Geachte mevrouw 

Op 	 hebben wij u een calamiteit gemeld in Careyn De Vloot 
Kleinschalig Wonen in Maassluis. Deze melding heeft betrekking o 
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Careyn 

Careyn 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Telefoon: 
030-2588102 
030-2588101 
030 2588103 

www.carevn.nl  

In behandeling bij: 

Doorkiesnummer: 
06 

E-mail: 
fficarevn.n1 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

èral 10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Care? 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
T.a.v. mevrouw 	 Meldpunt IGJ 

Per mail aan meldpunt@igj.n1 

Utrecht, 7 maart 2018 

Betreft: 	Melding nummer: 
Careyn De Vloot, Kleinschalig Wonen in Maassluis 

Het incident is onderzocht onder leiding van Rfr 
• als extern voorzitters verbonden aan Triaspect. 

We hebben, na overleg met IGJ en met instemming van het bestuur, er voor 
gekozen om de analyse op een andere, experimentele manier aan te pakken. 
In het vooronderzoek hebben we op basis van dossieronderzoek, interviews met 
betrokken medewerkers en met 	 'de feiten 
verzameld. Dit feitenrelaas hebben we voorgelegd aan de betrokken 
verzorgenden, en verpleegkundigen. De betrokkenen zelf hebben de analyse 
gemaakt en conclusies getrokken. De onderzoekscommissie was daarbij 
aanwezig om door te vragen en behulpzaam te zijn. 
De kwaliteitsverpleegkundige was als toehoorders aanwezig. De rapportage is 
geschreven door de onderzoekscommissie en voorgelegd aan de betrokkenen. 
De betrokkenen herkennen zich in de inhoud van het rapport. 

Alle aanwezigen vonden het leerzaam om op deze wijze een incident te 
bespreken. De professionals voelden zich gehoord en er was een veilige sfeer 
om in alle openheid te spreken. Men kreeg zelf veel beter zicht op wat er 
gebeurd was en de meeste aanwezigen waren uitstekend in staat om de eigen 
rol onder ogen te zien. De betrokkenheid bij een onderzoek is op deze manier 
veel groter geworden. 

De rapportage met de daarin opgenomen aanbevelingen zijn door de 
onderzoekscommissie besproken met de betrokken manager zorg, manager 
behandeling en districtsdirecteur. De aanbevelingen zijn verwerkt in het 
bijgevoegde verbeterplan. 

Stichting Careyn Is 
Ingeschreven In het 
handelsregister KvK 
27278704. 
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Careyn 
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Ca ref°  
De analyse, conclusies en aanbevelingen worden door het bestuur 
onderschreven. Het bestuur juicht deze experimentele aanpak van harte toe in 
de overtuiging dat het bespreken van incidenten bijdraagt aan een cultuur van 
reflecteren, leren en ontwikkelen. Waardoor het lerend vermogen van Careyn 
verbetert. 

We volgen de resultaten van het experiment en zullen deze werkwijze te zijner 
tijd evalueren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

M Vleerdink 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Bijlagen: 
• Rapportage analyse incident De Vloot 
• Verbeterplan De Vloot 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Datum 
Onderwerp 
Meldingnummer  

14 maart 2018 
Verzoek aanvullende informatie 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igj.nl  

Inlichtingen bi)  

E rflèlcióuriárgiTrl  

Ons kenmerk 
2018- 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
T.a.v. de Raad van Bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Geachte Raad van Bestuur, 

Op  f10,2.d 	.i heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uw melding 
ontvangen over het ontslag wegens disfunctioneren van  

I. (10.24; 	10,2.e 

Naar aanleiding van deze melding heeft de inspectie nog een aantal aanvullende 
vragen. In deze brief leest u welke informatie de inspectie graag van u ontvangt. 

Aanvullende informatie 
Om uw melding goed te kunnen beoordelen verzoek ik u om de volgende vragen, 
waar mogelijk, te beantwoorden: 

Ik verzoek u de aanvullende informatie binnen vier weken na dagtekening van 
deze brief naar de inspectie te sturen op bovenstaand adres. Dit betekent dat de 
inspectie uw aanvullende informatie uiterlijk op 11 april 2018 verwacht. 

Pagina 1 van 2 
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Vragen? 
Ik vertrouw erop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u 
toch nog vragen, neem dan contact op met ons meldpunt. U kunt dan vragen naar 
ondergetekende, de behandelaar van uw melding. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op bovengenoemd 
telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@igz.nl. Vermeld 
daarbij alstublieft het registratienummer van uw melding. 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
14 maart 2018 

Hoogachtend, 
namens het Landelijk Meldingenoverleg 

• if 	- V rzoratn• 
•JJ. 	 • 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Datum 
Onderwerp 
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Doc. 369 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bijlage 
Conceptverslag 

Geachte raad van bestuur, 

Op 15 februari 2018 heeft stichting Careyn gesproken met de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. 

Bijgaand treft u van dit gesprek een conceptverslag aan. Indien u feitelijke 
onjuistheden aantreft, of u heeft naar aanleiding van dit verslag nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u hierover bij voorkeur schriftelijk contact opnemen 
met ondergetekende. 

De inspectie ontvangt uw correspondentie graag uiterlijk 28 maart 2018 op 
haar algemene e-mailadres ri.utrecht@igj.nl, onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief. 

Na verwerking van uw opmerkingen - of wanneer binnen de gestelde termijn 
geen reactie van u ontvangen is - stelt de inspectie het verslag vast. U 
ontvangt daarna het definitieve verslag. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Doc. 369 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Omschrijving 	 Conceptverslag informatiedag in het kader van monitoring 
aanwijzing V2002962 

Vergaderdatum en -tijd 	 15 februari 2018 
Vergaderplaats 	 Utrecht 

Aanwezig namens de 	 Namens de raad van bestuur (RvB) : 
organisatie 	 de heer M. Meerdink, voorzitter 

de heer G. van de Logt. 
Verder zijn vertegenwoordigd: 

Kwaliteitsverpleegkundigen 
- Behandelteams • 
- Locatiemanagement, 

Centrale ondernemingsraad 
- Centrale cliëntenraad 

Raad van toezicht 
Algemene ondersteuning mw win (bestuurssecretaris) 

Aanwezig namens de 	 mevrouw 	 inspecteur 
inspectie 	 mevrouw i 	 Verpleging&Verzorging 

mevrouw 

Introductie 
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (hierna: de inspectie) maakt kennis 
met het nieuwe vaste lid van de RvB, de heer Van de Logt (aangetreden per 1 
februari 2018). Intussen heeft dc voormalige viccvoorzittcr van dc centrale 

'" 	• Z• ;11 - ,1; • 	-- - 

Aanleiding en doel 
De informatiemiddag is onderdeel van de monitoring door de inspectie van het 
lopende verbetertraject in verband met de nieuwe aanwijzing (V2002962) d.d. 7 
november 20181  
De inspectie beoogt een indruk te vormen van de aanpak, de voortgang en het effect 
van de verbeteringen bij Careyn in het algemeen. De inspectie is bij dit bezoek onder 
meer gericht op de aspecten die benoemd zijn in deel-I van genoemde aanwijzing. 
De verantwoordelijkheid van de RvB voor de kwaliteit en veiligheid staat centraal. In 
dit stadium oordeelt de inspectie niet. De organisatie moet veilig kunnen leren. 
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Tijdens de informatie bespreekt de inspectie met relevante interne 
stakeholders over de stand van zaken op de zorglocaties van Careyn, over de 
aansturing van de zorgorganisatie, de verbeteraanpak en de reflecties hierop. 
Voorafgaand zijn de bevindingen van de inspectie bij drie recente 
monitorbezoeken in de regio's ZHE en Utrecht-Stad toegezonden. 

Hierna zijn de bevindingen van de inspectie weergegeven, in grote lijn 
geordend volgens de indeling van het toezichtkader voor goed bestuur. 

Over gedrag en cultuurl  

Verantwoord en transparant 
De RvB presenteert kort de visie op resultaten door in te zoomen op het thema 
cliëntendossier, rapportage en overdracht, randvoorwaarden, sturen en 
monitoring en de aanpak van de borging van verbeteringen. 

De bevindingen van de inspectie zijn gedeeld met betrokkenen en worden 
voorzichtig herkend. Dat locatie Swellengrebel nog onvoldoende verbeterd is, 
is voor de RvB geen verrassing. Er zijn daar veel (ongeplande) wisselingen 
geweest in management. 

De rvliconstateert dat de organisatie hard werkt en vooruitgang boekt om aan 
deel-I van de aanwijzing te voldoen. Met name voor de districten DWO/NWN 
en Utrecht-West ziet de RvB de toetsing van 
deel-I met vertrouwen tegemoet. 
Voor wat betreft de deskundigheid op het gebied van samenhang en 
methodisch werken geeft de RvB aan dat eenduidige toepassing in de 
dagelijkse routines op uitvoerend niveau nog niet helemaal is gerealiseerd. Via 
trainingen en audits (deels in aanwezigheid van RvB) wordt dit aspect 
bijgestuurd als nodig. Op centraal niveau is nu strakke monitoring geregeld 
door de rvbk  gericht op het feit dat een en ander tenminste technisch op orde 
is voor wat betreft deel-I. Ten tijde van de bezoekdag merkt de rvli  nog wel 
verschillen tussen regio's, tussen locaties en binnen locaties. Ook andere 
gesprekspartners vertellen hierover. 

De raad van toezicht (hierna: RvT) zegt nadrukkelijke openheid en 
transparantie vanuit de RvB te ervaren. Het contact tussen Rvb en RvT is 
intensief geweest. De RvT vindt het in dit stadium haalbaar om de overleg- en 
klankbordfrequentie te normaliseren. Ook de centrale ondernemingsraad 
(hierna: COR) geeft te kennen dat het contact met de RvT weer op niveau is 
van de voorgenomen frequentie (twee keer per jaar). 
Intussen is namcnIde CCR een nieuwe interne toezichthouder benoemd met 
concrete deskundigheid op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Voor behandelaren is de stand van zaken rond de benodigde 
verbeterresultaten lastiger in te schatten. Zij ervaren wisselende resultaten 
op- en tussen locaties. 

Het kader "Toezicht op Goed Bestuur" refereert op dit thema naar de wijze waarop een bestuurder zorg draagt 
voor het juiste werkklimaat om met de organisatie de gewenste resultaten te bereiken. De missie van de 
organisatie moet herkenbaar zijn in de manier waarop medewerkers werken, in de cultuur en het contact tussen 
medewerker en cliënt. 
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Open en integer 
De RvB is zich bewust van het feit dat Careyn niet alleen de kwaliteit en 
veiligheid van bijvoorbeeld de dossiervoering moet verbeteren. Tegelijkertijd is 
aandacht noodzakelijk voor de wettelijk verplichte verantwoording van de 
productie. Alles afwegend is niettemin een benodigde migratie van Caress in 
eerste instantie wat uitgesteld. Eerst moet het principe van goede 
dossiervoering (onderdeel van Caress) helder zijn. Ondertussen richt de 
organisatie zich steeds duidelijker op groepen kwetsbare ouderen. De 
voorbereiding van het vervreemden van het zorgaanbod voor andere 
doelgroepen verkeert volgens de RvB in verder gevorderd stadium. 
De RvB streeft met Careyn naar meer zelfstandigheid op districtniveau. 

Kwaliteitsverpleegkundigen ervaren tijdsdruk voor wat betreft het doorvoeren 
van de verbeteringen. Vacatures en verzuim vormen volgens de 
kwaliteitsverpleegkundigen een (bij de RvB bekend) risico voor de resultaten 
Volgens RvB is de continuïteit van management, behandelaren, 
kwaliteitsverpleegkundigen en andere staffunctionarissen bepalend. Over het 
algemeen is het ziekteverzuim bij Careyn dalend, maar door de recente 
griepgolf is het verzuim% in januari 2018 8,5%. 
Desgevraagd vertellen behandelaars dat de beschikbare formatie behandelaars 
over het algemeen is verbeterd; in een aantal regio's is deze inmiddels op 
sterkte (bijvoorbeeld Utrecht-West De formatie psychologen is in sommige 
regio's gericht opgehoogd om voldoende input te (kunnen) leveren. 
Careyn heeft de aanstelling van een praktijkverpleegkundige in de regio 
Utrecht-Stad, ter bevordering van afstemming en samenhang met enkele 1e  
lijns behandeldiensten met spijt moeten beëindigen wegens prioriteiten en 
beschikbaar budget. 

Omgevingsbewust en participatief 
De RvB heeft de ingezette beleidsontwikkelingen afgestemd met de COR en de 
CCR. Volgens de COR zijn de zorgverleners gemotiveerd en scholing wordt als 
positief ervaren. De COR is verheugd met het feit dat kwaliteit en veiligheid 
van zorg nu nadrukkelijke aandacht heeft gekregen, naast het streven naar 
een betere financiële uitgangspositie. 
Ook de CCR voelt zich gehoord en merkt dat de RvB adequaat reageert bij 
problemen. De CCR is blij met de aanstelling van locatiemanagers. Momenteel 
bereidt de CCR zich voor op meer regionale zelfstandigheid Of - en zo ja 
welke aanpassingen in de medezeggenschapstructuur nodig zijn, heeft 
momenteel de aandacht van RvB en CCR. Op dit moment ervaart de CCR de 
link tussen lokale cliëntenraden en de CCR als voldoende adequaat. In de regio 
Utrecht-Stad is overleg tussen de locale cliëntenraden en de districtdirectie. 
Dit is nog niet in alle districten zo geregeld. In de aanvullende maatregelen 
voor locatie Swellengrebel om de deskundigheid van zorgverleners op het 
thema dossiervoering te verhogen, ervaart de lokale cliëntenraad zich 
gehoord. 

Lerend en zelfreinigend 
In alle gesprekken blijkt dat op bijna alle locaties daadwerkelijk een 
"verbetervibe' voelbaar is. Kwaliteitsverpleegkundigen en leidinggevende 
merken steeds vaker een adequate 'flow' in de attitude van zorgverleners. 
Langzaam maar zeker wijzigt het 'moeten' verbeteren in 'willen' verbeteren. 
Één op één begeleiding heeft volgens betrokkenen een hoog rendement om 

Pagina 3 van 5 



Overal 10.2.e 	 Doc. 369 

evv-ers weer in de zorgregisserende rol te krijgen. Zorgmanagers respecteren 
een veilig leerklimaat zo vertellen de kwaliteitsverpleegkundigen. 
Scholingsprogramma's voor bijvoorbeeld de ABC-observatietechniek bij 
onbegrepen gedrag en klinische lessen over specifieke thematiek zijn 
uitgerold. Verder houden kwaliteitsverpleegkundigen vinger aan de pols met 
wekelijkse signaleringen en training on the job op afdelingen. 
Volgens zorgverleners draalt de RvB niet met het nemen van nuttige 
beslissingen als daartoe aanleiding is. Een voorbeeld zijn de reacties van de 
RvB op meldingen en inspectiebezoeken. 
Van tijd tot tijd is de RvB op locaties aanwezig om kennis te nemen van de 
stand van zaken en meer proactief te bezien welke sturing wenselijk is. Zo is 
de beschikbaarheid van de locatieleiding in Swellengrebel recent verhoogd van 
drie naar vijf dagen. 
Zowel de RvB als de RvT nemenlieel aan sommigeauditbezoeken. 

Doelgericht en doelmatig 
Voor zover dit aspect aan de orde komt, benoemen gesprekspartners 
regelmatig gepaste daadkracht vanuit de RvB. Waar nodig versterkt de RvB de 
ontwikkelteams op locatie met coaches en/of extra verpleegkundigen en/of 
teamondersteuners voor bijvoorbeeld betere roostering of 
deskundigheidsontwikkeling. Zorgmanagers zorgen, indien nodig, voor 
`ontlasting' van teams en/of zorgverleners. 
De RvB heeft inmiddels een onafhankelijke partij benaderd voor een uitgebreid 
onderzoek teneinde beter grip te krijgen op de eigen financiële positie van de 
organisatie. Ook enkele externe stakeholders van Careyn hebben deze 
behoefte. In mei 2018 volgt verder overleg met banken. 

Over systemen2  gericht op kwaliteit en veiligheid 

Visie op kwaliteit en veiligheid inclusief toedeling verantwoordelijkheden. 
De RvB is volgens managers en zorgverleners helder in visie en besluiten. De RvB 
neemt volgens gesprekSpartners geen afwachtende houding aan. Gewenste 
uitkomsten worden gevolgd. Duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een locatie 
en voor een district. In het district Utrecht is een afwijkende structuur van 
toepassing. Voor sommige locaties vormen de regiomanagers een extra laag 
leidinggevenden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor locaties zoals Swellengrebel. 
Voor Utrecht-Stad en voor ZHE functioneren districtdirecties ad interim. In dit 
district is nog een aantal vacatures voor kwaliteitsverpleegkundige. Binnen 
Careyn is het over het algemeen gelukt om per vijftig cliënten een 
kwaliteitsverpleegkundige beschikbaar te hebben om de inhoudelijke kwaliteit van 
zorg te bewaken. 

Inmiddels is het projectteam voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid 
omgezet in een structureel centraal regieteam voor Careyn. Dit team 
prepareert de besluiten van de RvB over het centrale verbeterbeleid bij Careyn 
en volgt de resultaten hiervan. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van 
locatiemanagers, behandelgroepen, kwaliteitsfunctionarissen en de RvB. 

Operationeel integraal kwaliteitssysteem 

2  Het kader "Toezicht op Goed Bestuur" refereert op dit thema naar de wijze waarop een bestuurder zorg draagt 
voor organisatorische randvoorwaarden waarmee de bestuurder richting geeft, controleert en bijstuurt. 
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Desgevraagd zijn de meeste locaties volgens planning navolgbaar en tijdig 
gereed om te voldoen aan deel-I van de aanwijzing. De RvB is op de hoogte 
van locaties die nog achter blijven. Dit blijkt uit audits en monitoring. 
Volgens managers heeft een grote locatie in Utrecht-Stad ten tijde van het 
inspectiebezoek 40 a 60% van de cliëntdossiers aantoonbaar op orde gebracht. 
Een groter deel is al verbeterd, maar is op de bezoekdag nog niet gecheckt 
hierop. 
Het Wifi-systeem kent bij Careyn eigen 'check's & balances'. Het netwerk is 
vaak goed maar niet altijd voldoende stabiel zo weet de RvB. Bekeken wordt 
wat Careyn wel- en wat Careyn niet kan oplossen ten behoeve van de 
toegankelijkheid van de dossiervoering 
De MIC-commissies zijn in ontwikkeling via gerichte scholing en passende 
bemensing, zo hoort de inspectie op de informatiedag. Er zijn modellen in 
ontwikkeling voor overkoepelende informatie op team- en locatieniveau. Deze 
zaken vallen buiten de aspecten van deel-I van de aanwijzing. 

Het beschikbaar hebben van voldoende- en deskundige medewerkers en de 
governance code komen bij een volgende informatiedag aan bod. 
Deze aspecten vallen evenmin onder deel-I van de aanwijzing 

Over resultaten3  zorgverlening 
Desgevraagd herkennen en erkennen gesprekpartners de inspectiebevindingen 
van de drie recente monitorbezoeken. De kritische bevindingen op locatie 
Swellengrebel vallen niettemin tegen. Het rapporteren over de ervaren 
gezondheid en het zorgaanbod vinden zorgverleners het lastigste. Rapportage 
kan vaak adequater afgestemd op het afgesproken zorgaanbod en/of de 
specifieke cliëntsituaties. Cliënten en/of vertegenwoordigers zijn actief 
betrokken bij het maken van die zorgafspraken. 

Tot slot 
De inspectie koppelt terug aan de RvB en de RvT dat de informatiemiddag, in 
combinatie met enkele monitorbezoeken, laat zien dat cultuurveranderingen 
gaande zijn. Bij de ene locatie sterker dan bij de andere. Ook horizontaal ontstaan 
binnen Careyn werkwijzen die bijdrage aan leren, afstemming en 
kwaliteitsverbetering. Het lijkt een nieuw consistent beeld. 

De inspectie ontvangt informatie van gemotiveerde medewerkers. Zij ervaren dat 
het zorgaanbod van Careyn gestuurd en bewaakt wordt. 
De inspectie dankt allen voor de aanwezigheid en openhartige inbreng. 
Verder benadrukt de inspectie nog het belang van focus op deel-I van de 
aanwijzing inclusief een betrouwbaar resultaatverslag. 

3  Het kader "Toezicht op Goed Bestuur" refereert op dit thema naar het feit dat de geleverde zorg goed, veilig, 
toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Dankzij transparante informatie zijn cliënten le staat een afgewogen keuze 
te maken. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
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Ons kenmerk 
Datum 	19 maart 2018 	 2018-2107076 

Onderwerp Concept Bevindingen tweede aangekondigde inspectiebezoek 	V2005169/1""- 

Stichting Careyn locatie Swellengrebel 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd i.o. Dit 
betekent dat Careyn binnen de gestelde termijnen haar zorgaanbod moet 
verbeteren zoals beschreven in deze aanwijzing (V2002962). 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie onaangekondigd een aantal locaties. 
Op 6 februari 2016 bracht de inspectie een onaangekondigd monitorbezoek 
aan locatie Careyn-Swellengrebel. De inspectie heeft zich bij dat bezoek met 
name gericht op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april 2018 moet 
naleven. 
Op 12 maart 2018 bracht de inspectie nogmaals een aangekondigd bezoek aan 
locatie Swellengrebel. Dit bezoek is uitgevoerd mevrouw 	 
inspecteur en ondergetekende. De inspectie richtte zich bij dit bezoek opnieuw 
op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april moet naleven. De inspectie 
vormde zich een indruk van de voortgang van het verbeterproces. 

In deze brief beschrijft de inspectie haar bevindingen tijdens dit bezoek ten 
behoeve van reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke 
onjuistheden, waarna de bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 
De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over normen, maar 
beschrijft slechts de bevindingen. De bevindingen zijn gedeeld met de raad 
van bestuur van Careyn. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert en 
borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
— een rondgang door de locatie; 
— gesprekken met diverse aanwezige zorgmedewerkers; 
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— gesprek met locatiemanagement, vefpleegkendig-deeent en 
kwaliteitsverpleegkundige; 

— gesprek met districtdirecteur en de programmadirecteur kwaliteit en 
financiën a.i.; 

— inzage in acht zorgdossiers van vier verschillende afdelingen. 
Op elke afdeling bekijkt de inspectie twee dossiers tezamen met een van de ew - 
ers. 

BEVINDINGEN 

Algemeen 
Gesprekspartners beschrijven dat de bevindingen bij het vorige inspectiebezoek 
op 6 februari 2018 veel teweeg hebben gebracht. Zo zijn de scholingen over het 
ECD geïntensiveerd en vond er een herverdeling van medewerkers over de eerste 
en tweede verdieping plaats. Die actie maakt de verdeling van evv-ers tussen 
afdelingen evenwichtiger. Iedere evv-er coordineert de zorg voor vijf of zes 
cliënten. De scholing is niet vrijblijvend maar vooralsnog ook niet verplicht. Zo 
beoogt Swellengrebel de ervaren onrust en eventuele weerstanden te beperken en 
het leerklimaat zo veilig mogelijk te maken. 
Swellengrebel heeft nu een aparte werkruimte voor alle verbeterplannen. In die 
werkruimte hangt een grote poster met alle verbeteracties op een tijdlijn. Evv-ers 
kunnen in deze werkruimte iedere dag enkele uren rustig aan de digitale dossiers 
werken. Op een 'thermometer' is de voortgang te volgen. Op de bezoekdag staat 
de thermometer van het aantal dossiers dat door de evv-ers is bijgesteld op ca 
40%. 
Een verpleegkundige coach of kwaliteitsverpleegkundige zijn laagdrempelig 
aanwezig voor vragen en/of actieve ondersteuning . Vervolgens checkt een 
kwaliteitsverpleegkundige (een vast dienstverband en een 4e  jaars leerling HBO-V) 
de kwaliteit van de dossiers aan de hand van een opgesteld normenkader door 
Swellengrebel. Volgens de kwaliteitsverpleegkundigen voldoet inmiddels 20% van 
het aantal ECD's in Swellengrebel aan deel-I van de aanwijzing. 
Swellengrebel heeft nog twee nieuwe meewerkend verpleegkundigen 
aangenomen. Met een derde voert de locatiemanager nu gesprekken. Op die 
manier krijgt Swellengrebel het komende half jaar op alle afdelingen een eigen 
meewerkend (kwaliteits)verpleegkundige beschikbaar. 

Ons kenmerk 
2018-2107076 
V2005169/1. _ 

Datum 
19 maart 2018 

A) Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier 

GWI nog onvoldoende toegepast om wensen, mogelijkheden en behoeften van 
cliënt te kennen. 
Tijdens het vorige bezoek stelde de inspectie reeds vast dat alle cliënten van 
Swellengrebel een ECD hebben. Ook zag de inspectie dat Swellengrebel gebruik 
maakte van het checkformulier voor het cliëntdossier. Ook tijdens het huidige 
bezoek ziet de inspectie dit terug. Alle dossiers die de inspectie inziet bevatten 
actuele risico-inventarisaties. 
Op de afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag treft de 
inspectie merendeels uitgebreid ingevulde GWI formulieren met voldoende 
diepgang voor enig beeld wat de cliënt op dit moment als belangrijk ervaart bij de 
zorg. Op de afdelingen voor cliënten met een somatische zorgvraag ontbreekt 
voor sommige cliënten het GWI formulier. Voor andere cliënten is het formulier 
slechts deels of zeer summier ingevuld. 
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Actualiteit van dossiervoering verbeterd, maar cliëntdossiers zijn nog niet altijd 
actueel. 
Bij dossierinzage leest de inspectie in de rapportage dat de afspraak over het 
toedienen van klysma's bij een cliënt sinds enige tijd veranderd is. Echter, de 
oude afspraak staat nog in het zorgplan en op het afspraak=afspraak formulier. 
Bij het vorige inspectiebezoek bleek één afdeling nog met papieren 
afspraak=afspraak formulieren te werken. Verschillende gesprekspartners 
vertellen dat dit inmiddels verleden tijd is. Nu werken alle afdelingen alleen met 
elektronische formulieren. 

Duidelijk verbeterruimte voor de rapportage door zorgverleners. 
Bij één van de dossiers die de inspectie inziet blijkt in de afgelopen weken slechts 
één zorgverlener consequent te rapporteren. Bij andere dossiers ziet de inspectie 
dat zorgverleners slechts op één van de doelen in het zorgplan rapporteren en/of 
gebeurt dit in twaalf dagen in totaal vier keer. Bijvoorbeeld over huidletsel in het 
algemeen terwijl adequate zorgdoelen geformuleerd zijn voor onder meer 
valpreventie, stemming en gedrag en eenzaamheidspreventie. Ook blijkt op een 
observatieverzoek in de rapportage geen reactie gegeven. 
In de dossiers op de afdeling voor mensen met een somatische zorgvraag 
rapporteren zorgverleners nauwelijks op doelen over welzijn, stemming en 
gedrag. Ook ziet de inspectie dat doelen binnen het welzijnsdomein niet zijn 
afgesproken in het actuele ZLP, terwijl het thema welzijn wel relevant is volgens 
de uitgebreide multidisciplinaire evaluatie. 

Ons kenmerk 
2018-2107076 
V2005169k --. 

Datum 
19 maart 2018 

B) Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgmedewerkers die 
direct bij de zorgverlening betrokken zijn toegankelijk 

De inspectie ziet dat zorgmedewerkers hun weg kunnen vinden het ECD; er zijn 
voldoende tablets beschikbaar. Uitzendkrachten maken meer gebruik van ECD 
maar nog niet allemaal. 
De zorgverleners die de inspectie bij de dossierinzage begeleiden kennen goed 
hun weg in het ECD. Zij vertellen dat uitzendkrachten inmiddels altijd een code 
krijgen om ook in het dossier te kunnen. Zorgverleners vertellen dat iedere 
afdeling voldoende tablets beschikbaar heeft. 
Een enkele uitzendkracht geeft nog altijd aan dat zij niet in het ECD kan om te 
rapporteren. Hierop volgt geen (re)actie of onderzoek; de gang van zaken blijft 
hetzelfde vertelt een zorgverlener. Niet duidelijk is welke oplossing tot verbetering 
kan leiden. Bijvoorbeeld blijft onbekend of het om een uitzendkracht gaat die zich 
schaamt voor het lees- of schrijfniveau, of om beperkte digitale vaardigheid van 
de uitzendkracht of om een ICT-probleem?. 

C) Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en behandeling 

De cliëntdossiers hebben niet voldoende samenhang; methodisch werken niet 
volgbaar. 
Het gebrek aan samenhang is groter op de afdeling voor mensen met een 
somatische zorgvraag dan op de afdeling voor mensen met een psychogeriatrische 
zorgvraag. Essentiële informatie komt niet altijd in het zorgplan terecht. Zo vertelt 
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een zorgverlener dat een cliënt een gedeeltelijke dwarslaesie heeft. Dit staat 
nergens in het cliëntdossier. Voor een andere cliënt beschrijft de diëtist een advies 
voor slikproblemen. Ook beschrijft de diëtist een dieet voor deze cliënt. Deze 
informatie staat niet in het zorgplan. In de praktijk blijken zorgverleners het 
advies en het dieet ook niet te hanteren. In enkele andere dossiers ziet de 
inspectie dat de psycholoog een benaderingsplan heeft gemaakt, maar dat 
vervolgens rapportage over de toepassing ontbreekt. 
Bij verschillende cliënten ziet de inspectie dat de behandelend arts opmerkt dat 
medicatie wordt afgebouwd. Deze informatie komt niet in het zorgplan terug, noch 
is de inspraak van de cliënt(vertegenwoordiger) over dit besluit zichtbaar in het 
dossier. In sommige cliëntdossiers ziet de inspectie zorgdoelen en acties in 
afspraak=afspraak, zonder dat hierover iets in het zorgplan beschreven staat. 
Desgevraagd kan de zorgverlener niet uitleggen welke afspraken hierover bij 
Swellengrebel gelden. 
De inspectie ziet dat informatie uit de GWI slechts beperkt terugkomt in de 
zorgplannen en de Afspraak=Afspraak. Sommige afspraken, zoals 's avonds een 
borreltje drinken of het bezoek van echtgenoot, ziet de inspectie terug in 
afspraak=afspraak. Andere afspraken, zoals bidden voor het eten of het bezoek 
van een goede vriendin iedere vrijdag, ontbreken. Informatie over wensen en 
behoeften uit de GWI vertalen zorgverleners vaak nog niet naar het zorgplan. 
Door het gebrek aan samenhang en goede rapportage is methodisch werken niet 
aantoonbaar in de dossiers. Zeker op het gebied van welzijn, stemming en gedrag 
mist een navolgbare PDCA-cyclus. Wel ziet de inspectie dat zorgverleners op 
specifieke somatische zorgdoelen aan elkaar rapporteren. Zo leest de inspectie in 
een van de dossiers dat zorgverleners naar elkaar rapporteren over oedemateuze 
benen van een cliënt. Zij schakelen hier ook tijdig de behandelend arts voor in, zo 
blijkt uit de rapportage. 

F) liet aspect van zorgvuldige overdacht van de zorg is bij dit bezoek niet 
onderzocht. 
Bij het eerdere bezoek was voor de overdracht van zorg in principe voldoende tijd 
beschikbaar. 
Evenwel benadrukt de inspectie dat consequent gebruik van het ECD en het 
zorgvuldig lezen en bespreken van de rapportage over de cliëntenzorg 
voorafgaand aan de werkzaamheden, indirect kan bijdragen aan de kwaliteit van 
het thema dossiervoering. 

TOT SLOT 
De inspectie gaat ervan uit dat de bevindingen breed in de organisatie bekend 
worden gemaakt en besproken met de zorgverleners. Dit ter reflectie op de 
kwaliteit van het zorgaanbod binnen andere (niet bezochte) locaties in het 
algemeen en het eigen handelen daarbij in het bijzonder. 
De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing V2002962 
ziet de inspectie hier vooralsnog van af vanwege het grote belang van een 
veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. 
Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om -
na afloop van het toezichttraject of wanneer dat tussentijds nodig blijkt — haar 
bevindingen te betrekken bij het beoordelen van de betreffende zorgaanbieder. 
In zo'n situatie kan openbaarmaking van een rapportbrief zoals deze, alsnog 
aan de orde zijn. 

Ons kenmerk 
2018-2107076 
V2005169/i 	 1 

Datum 
19 maart 2018 
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Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het onaangekondigde inspectiebezoek. 
De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hnnn2rhtpnri. 

inspecteur 
nspectie voor de Gezondheidszorg' 

Ons kenmerk 
2018-2107076 
V2005169/ 

Datum 
19 maart 2018 

'Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Ons kenmerk 
Datum 	27 maart 2018 	 2018-2109470 

Onderwerp Bevindingen tweede aangekondigde inspectiebezoek Stichting Careyn 	V2005169/1 
 

locatie Swellengrebel 

Geachte bestuurder, 

Op 7 november 2017 heeft Stichting Careyn (hierna: Careyn) een nieuwe 
aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd i.o. Dit 
betekent dat Careyn binnen de gestelde termijnen haar zorgaanbod moet 
verbeteren zoals beschreven in deze aanwijzing (V2002962). 

Om een indruk te krijgen van de aanpak, de voortgang en het effect van de 
verbeteringen, bezocht de inspectie onaangekondigd een aantal locaties. 
Op 6 februari 2016 bracht de inspectie een onaangekondigd monitorbezoek 
aan locatie Careyn-Swellengrebel. De inspectie heeft zich bij dat bezoek met 
name gericht op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april 2018 moet 
naleven. 
Op 12 maart 2018 bracht de inspectie nogmaals een aangekondigd bezoek aan 
locatie Swellengrebel. Dit bezoek is uitgevoerd mevrouw 
inspecteur en ondergetekende. De inspectie richtte zich bij dit bezoek opnieuw 
op de aanwijzingsaspecten die Careyn per 1 april moet naleven. De inspectie 
vormde zich een indruk van de voortgang van het verbeterproces. 

In deze brief beschrijft de inspectie haar bevindingen tijdens dit bezoek ten 
behoeve van reflecties. De inspectie corrigeert eventuele feitelijke 
onjuistheden, waarna de bestuurder de vastgestelde versie ontvangt. 
De inspectie geeft met deze rapportbrief geen oordeel over normen, maar 
beschrijft slechts de bevindingen. De bevindingen zijn gedeeld met de raad 
van bestuur van Careyn. 

Werkwijze inspectiebezoek 
Om inzicht te verkrijgen hoe Careyn op de locatie verbeteringen doorvoert en 
borgt, raadpleegde de inspectie verschillende informatiebronnen: 
— een rondgang door de locatie; 
— gesprekken met diverse aanwezige zorgmedewerkers; 
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— gesprek met locatiemanagement, kwaliteitscoach a.i. en 
kwaliteitsverpleegkundige; 

— gesprek met districtdirecteur en de programmadirecteur kwaliteit en 
financiën a.i.; 

— inzage in acht zorgdossiers van vier verschillende afdelingen. 
Op elke afdeling bekijkt de inspectie twee dossiers tezamen met een van de evv - 
ers. 

BEVINDINGEN 

Algemeen 
Gesprekspartners beschrijven dat de bevindingen bij het vorige inspectiebezoek 
op 6 februari 2018 veel teweeg hebben gebracht. Zo zijn de scholingen over het 
ECD geïntensiveerd en vond er een herverdeling van medewerkers over de eerste 
en tweede verdieping plaats. Die actie maakt de verdeling van evv-ers tussen 
afdelingen evenwichtiger. Iedere evv-er coordineert de zorg voor vijf of zes 
cliënten. De scholing is niet vrijblijvend maar vooralsnog ook niet verplicht. Zo 
beoogt Swellengrebel de ervaren onrust en eventuele weerstanden te beperken en 
het leerklimaat zo veilig mogelijk te maken. 
Swellengrebel heeft nu een aparte werkruimte voor alle verbeterplannen. In die 
werkruimte hangt een grote poster met alle verbeteracties op een tijdlijn. Evv-ers 
kunnen in deze werkruimte iedere dag enkele uren rustig aan de digitale dossiers 
werken. Op een 'thermometer' is de voortgang te volgen. Op de bezoekdag staat 
de thermometer van het aantal dossiers dat door de evv-ers is bijgesteld op ca 
40%. 
Een verpleegkundige coach of kwaliteitsverpleegkundige zijn laagdrempelig 
aanwezig voor vragen en/of actieve ondersteuning . Vervolgens checkt een 
kwaliteitsverpleegkundige (een vast dienstverband en een 4e  jaars leerling HBO-V) 
de kwaliteit van de dossiers aan de hand van een opgesteld normenkader door 
Swellengrebel. Volgens de kwaliteitsverpleegkundigen voldoet inmiddels 20% van 
het aantal ECD's in Swellengrebel aan deel-I van de aanwijzing. 
Swellengrebel heeft nog twee nieuwe meewerkend verpleegkundigen 
aangenomen. Met een derde voert de locatiemanager nu gesprekken. Op die 
manier krijgt Swellengrebel het komende half jaar op alle afdelingen een eigen 
meewerkend (kwaliteits)verpleegkundige beschikbaar. 

A) Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier 

GWI nog onvoldoende toegepast om wensen, mogelijkheden en behoeften van 
cliënt te kennen. 
Tijdens het vorige bezoek stelde de inspectie reeds vast dat alle cliënten van 
Swellengrebel een ECD hebben. Ook zag de inspectie dat Swellengrebel gebruik 
maakte van het checkformulier voor het cliëntdossier. Ook tijdens het huidige 
bezoek ziet de inspectie dit terug. Alle dossiers die de inspectie inziet bevatten 
actuele risico-inventarisaties. 
Op de afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag treft de 
inspectie merendeels uitgebreid ingevulde GWI formulieren met voldoende 
diepgang voor enig beeld wat de cliënt op dit moment als belangrijk ervaart bij de 
zorg. Op de afdelingen voor cliënten met een somatische zorgvraag ontbreekt 
voor sommige cliënten het GWI formulier. Voor andere cliënten is het formulier 
slechts deels of zeer summier ingevuld. 

Ons kenmerk 
2018-2109470 
V2005169/e- 	I 

Datum 
27 maart 2018 
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Actualiteit van dossiervoering verbeterd, maar cliëntdossiers zijn nog niet altijd 
actueel. 
Bij dossierinzage leest de inspectie in de rapportage dat de afspraak over het 
toedienen van klysma's bij een cliënt sinds enige tijd veranderd is. Echter, de 
oude afspraak staat nog in het zorgplan en op het afspraak=afspraak formulier. 
Bij het vorige inspectiebezoek bleek één afdeling nog met papieren 
afspraak=afspraak formulieren te werken. Verschillende gesprekspartners 
vertellen dat dit inmiddels verleden tijd is. Nu werken alle afdelingen alleen met 
elektronische formulieren. 

Duidelijk verbeterruimte voor de rapportage door zorg verleners. 
Bij één van de dossiers die de inspectie inziet blijkt in de afgelopen weken slechts 
één zorgverlener consequent te rapporteren. Bij andere dossiers ziet de inspectie 
dat zorgverleners slechts op één van de doelen in het zorgplan rapporteren en/of 
gebeurt dit in twaalf dagen in totaal vier keer. Bijvoorbeeld over huidletsel in het 
algemeen terwijl adequate zorgdoelen geformuleerd zijn voor onder meer 
valpreventie, stemming en gedrag en eenzaamheidspreventie. Ook blijkt op een 
observatieverzoek in de rapportage geen reactie gegeven. 
In de dossiers op de afdeling voor mensen met een somatische zorgvraag 
rapporteren zorgverleners nauwelijks op doelen over welzijn, stemming en 
gedrag. Ook ziet de inspectie dat doelen binnen het welzijnsdomein niet zijn 
afgesproken in het actuele ZLP, terwijl het thema welzijn wel relevant is volgens 
de uitgebreide multidisciplinaire evaluatie. 

B) Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgmedewerkers die 
direct bij de zorgverlening betrokken zijn toegankelijk 

De inspectie ziet dat zorgmedewerkers hun weg kunnen vinden het ECD; er zijn 
voldoende tablets beschikbaar. Uitzendkrachten maken meer gebruik van ECD 
maar nog niet allemaal. 
De zorgverleners die de inspectie bij de dossierinzage begeleiden kennen goed 
hun weg in het ECD. Zij vertellen dat uitzendkrachten inmiddels altijd een code 
krijgen om ook in het dossier te kunnen. Zorgverleners vertellen dat iedere 
afdeling voldoende tablets beschikbaar heeft. 
Een enkele uitzendkracht geeft nog altijd aan dat zij niet in het ECD kan om te 
rapporteren. Hierop volgt geen (re)actie of onderzoek; de gang van zaken blijft 
hetzelfde vertelt een zorgverlener. Niet duidelijk is welke oplossing tot verbetering 
kan leiden. Bijvoorbeeld blijft onbekend of het om een uitzendkracht gaat die zich 
schaamt voor het lees- of schrijfniveau, of om beperkte digitale vaardigheid van 
de uitzendkracht of om een ICT-probleem?. 

C) Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en 
anderzijds de invulling van de zorg en behandeling 

De cliëntdossiers hebben niet voldoende samenhang; methodisch werken niet 
volgbaar. 
Het gebrek aan samenhang is groter op de afdeling voor mensen met een 
somatische zorgvraag dan op de afdeling voor mensen met een psychogeriatrische 
zorgvraag. Essentiële informatie komt niet altijd in het zorgplan terecht. Zo vertelt 

Ons kenmerk 
2018-2109470 
V2005169/(nA 

Datum 
27 maart 2018 
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Ons kenmerk 
2018-2109470 
V2005169/1".- ^ 

Datum 
27 maart 2018 

een zorgverlener dat een cliënt een gedeeltelijke dwarslaesie heeft. Dit staat 
nergens in het cliëntdossier. Voor een andere cliënt beschrijft de diëtist een advies 
voor slikproblemen. Ook beschrijft de diëtist een dieet voor deze cliënt. Deze 
informatie staat niet in het zorgplan. In de praktijk blijken zorgverleners het 
advies en het dieet ook niet te hanteren. In enkele andere dossiers ziet de 
inspectie dat de psycholoog een benaderingsplan heeft gemaakt, maar dat 
vervolgens rapportage over de toepassing ontbreekt. 
Bij verschillende cliënten ziet de inspectie dat de behandelend arts opmerkt dat 
medicatie wordt afgebouwd. Deze informatie komt niet in het zorgplan terug, noch 
is de inspraak van de cliënt(vertegenwoordiger) over dit besluit zichtbaar in het 
dossier. In sommige cliëntdossiers ziet de inspectie zorgdoelen en acties in 
afspraak=afspraak, zonder dat hierover iets in het zorgplan beschreven staat. 
Desgevraagd kan de zorgverlener niet uitleggen welke afspraken hierover bij 
Swellengrebel gelden. 
De inspectie ziet dat informatie uit de GWI slechts beperkt terugkomt in de 
zorgplannen en de Afspraak=Afspraak. Sommige afspraken, zoals 's avonds een 
borreltje drinken of het bezoek van echtgenoot, ziet de inspectie terug in 
afspraak=afspraak. Andere afspraken, zoals bidden voor het eten of het bezoek 
van een goede vriendin iedere vrijdag, ontbreken. Informatie over wensen en 
behoeften uit de GWI vertalen zorgverleners vaak nog niet naar het zorgplan. 
Door het gebrek aan samenhang en goede rapportage is methodisch werken niet 
aantoonbaar in de dossiers. Zeker op het gebied van welzijn, stemming en gedrag 
mist een navolgbare PDCA-cyclus. Wel ziet de inspectie dat zorgverleners op 
specifieke somatische zorgdoelen aan elkaar rapporteren. Zo leest de inspectie in 
een van de dossiers dat zorgverleners naar elkaar rapporteren over oedemateuze 
benen van een cliënt. Zij schakelen hier ook tijdig de behandelend arts voor in, zo 
blijkt uit de rapportage. 

F) Het aspect van zorgvuldige overdacht van de zorg is bij dit bezoek niet 
onderzocht. 
Bij het eerdere bezoek was voor de overdracht van zorg in principe voldoende tijd 
beschikbaar. 
Evenwel benadrukt de inspectie dat consequent gebruik van het ECD en het 
zorgvuldig lezen en bespreken van de rapportage over de cliëntenzorg 
voorafgaand aan de werkzaamheden, indirect kan bijdragen aan de kwaliteit van 
het thema dossiervoering. 

TOT SLOT 
De inspectie gaat ervan uit dat de bevindingen breed in de organisatie bekend 
worden gemaakt en besproken met de zorgverleners. Dit ter reflectie op de 
kwaliteit van het zorgaanbod binnen andere (niet bezochte) locaties in het 
algemeen en het eigen handelen daarbij in het bijzonder. 
De inspectie maakt haar rapportages over inspectiebezoeken in principe 
openbaar. Gedurende het lopende toezichttraject van de aanwijzing V2002962 
ziet de inspectie hier vooralsnog van af vanwege het grote belang van een 
veilig leerklimaat op alle locaties van Careyn. 
Niettemin wijst de inspectie op het feit dat zij altijd de vrijheid behoudt om -
na afloop van het toezichttraject of wanneer dat tussentijds nodig blijkt - haar 
bevindingen te betrekken bij het beoordelen van de betreffende zorgaanbieder. 
In zo'n situatie kan openbaarmaking van een rapportbrief zoals deze, alsnog 
aan de orde zijn. 
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Rest ten slotte nog om alle betrokkenen te bedanken voor de openhartige 
medewerking aan het onaangekondigde inspectiebezoek. 
De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Ons kenmerk 
2018-2109470 
V2005169A, 

'Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Van: 	_....._,J 
Aan: 	 "meldpunt@icij.ril"  
Onderwerp: 	verzoek om uitstel casus 
Datum: 	 donderdag 29 maart 2018 11:05:50 

Geachte mevrouw, meneer, 
N.a.v. de door ons gedane melding van geweld in de zorgrelatie ( casus 

is een onderzoek uitgevoerd. De bevindingen uit het onderzoek 
zuren worden geanalyseerd in een analysebijeenkomst met begeleiding van een 
extern adviseur. Het bleek echter niet mogelijk om op korte termijn een bijeenkomst 
met de analysecommissie te plannen doordat de agenda's van de deelnemende leden 
te weinig ruimte liet. 
Daarom verzoek ik u om uitstel voor de rapportage aan IGJ over het incident tot 26 
mei 2018. 
Graag uw reactie 

Met vriendelijke groet, 

Care 
REM 
Senior adviseur kwaliteit 
Careyn Utrecht Stad 
M: 
E : 	`03:areyn.nl 
B : -NeCkardreef 6, 3562CN Utrecht 
W: 
I : www.careyn.nt 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   



10.2.d Op E 	heeft de Inspectie Gezóndheidszorg en Jeugd in oprichting een 
melding ontvangen van ca r 	 over "Itar7:7  

Het betreft een melding 

Bijlagen 
1 

1 0.2.d, 
10.2.e 
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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Careyn 
t.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum 	29 maart 2018 
Betreft 	In behandeling nemen melding 
Meldingsnummer ; -1 

Geachte raad van bestuur, 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.igj.n1 

Inlichtingen bij 
Meldpunt IGJ 
T +31 (0)88 120 50 00 
E iillidp_lmtré)...11w_i 

Ons kenmerk 
2018- 

' 	>7.  

De melding is bij de inspectie geregistreerd onder nummer 	De inspectie 
heeft geconcludeerd dat er aanleiding is de melding nader te onderzoeken.1  
De inspectie stelt u in de gelegenheid om zelf onderzoek te doen naar de 
relevante feiten en hierover binnen acht weken aan haar te rapporteren. Dit 
betekent dat de inspectie uw reactie uiterlijk 24 mei 2018 verwacht. Indien 
deze termijn voor uw onderzoek te kort is, kunt u beargumenteerd uitstel vragen 
bij de inspectie. U moet dit wel binnen de genoemde termijn van acht weken 
doen. De inspectie vraagt u om bij uw onderzoek gebruik te maken van de 
Richtlijn Calamiteitenrapportage (zie bijlage). 

Calamiteit 
Mogelijk heeft er op 16 maart 2018 een calamiteit plaatsgevonden. Op basis van 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, bent u als zorgaanbieder 
verplicht een calamiteit of geweld in de zorgrelatie onverwijld te melden2. Wij 
wijzen u erop dat het niet of niet tijdig melden3  een direct beboetbare overtreding4  

1  op basis van artikel 8.20, eerste lid, onder a en/of b van het Uitvoeringsbesluit Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen In de zorg (Wkkgz) 
2 op grond van artikel 11 eerste lid onder a Wkkgz. 
3  conform artikel 11 eerste lid Wkkgz 
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is. Deze brief ontslaat u niet van de verplichting om een calamiteit te melden. 
Mocht u van mening zijn dat er geen sprake was van een calamiteit vragen wij u, 
ons dit beargumenteerd te laten weten. 

Voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, ook wat betreft de zorg die thuis 
geboden wordt, geldt een aparte procedure voor het onderzoek naar meldingen 
over calamiteiten/geweld in de zorgrelatie waarbij sprake is van overlijden. Voor 
het onderzoek naar deze meldingen dient u een externe onafhankelijke voorzitter 
aan te stellen. Dit bevordert de onafhankelijkheid van het onderzoek en kan het 
leervermogen van de organisatie versterken. 

Wellicht ten overvloede wijst de inspectie u erop dat zij verwacht dat u de 
meldster en de vertegenwoordiger van de cliënt actief betrekt bij uw onderzoek en 
dat u de rapportage met hen bespreekt. 

Ketenzorg of netwerkzorg 
Indien bij de melding meerdere zorgaanbieders/bedrijven betrokken zijn geweest, 
verzoek ik u ook de overgang tussen de schakels in de keten te analyseren. U 
kunt dit samen of in goede onderlinge afstemming met de andere zorgaanbieders/ 
bedrijven uitvoeren. 

Beoordeling inspectie 
Na ontvangst van de rapportage van uw onderzoek beoordeelt de inspectie of er 
aanleiding is om zelf onderzoek te verrichten naar de melding of andere 
maatregelen te nemen. Na ontvangst van uw rapportage, bericht de inspectie u 
hierover. Als uw rapportage geen aanleiding geeft tot aanvullende vragen of 
onderzoek dan informeert de inspectie u schriftelijk dat de zij het onderzoek 
beëindigt en de melding sluit. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IG3 via 
telefoonnummer 088-120 5000 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur) of uw vraag per e-mail stellen aan: meldpunt©iqj.n1 onder 
vermelding van het meldingsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan de brief. 

Hoogachtend, 
namens het Landelijk Meldingenoverleg 
afdelina Veraleal 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
29 maart 2018 

inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorgs  

Bijlage: 
Richtlijn Calamiteitenrapportage 

4  Op basis van Beleidsregels bestuurlijke boete minister VWS en artikel 30, eerste lid Wkkgz 
5  Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (lap heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Woord vooraf 

Dit verslag heeft als doel te rapporteren over de stand van zaken op het gebied van kwaliteit 
en veiligheid, naar aanleiding van de door IGJ op 7 november 2017 gegeven aanwijzing. 
De aanwijzing behelst vier thema's: 
1. Cliëntdossier 
2. Deskundigheid en inzet medewerkers 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid 
4. Goed bestuur 

Elk thema is nader uitgewerkt in aspecten. 
De aanwijzing is 'getrapt' gegeven. Voor de aspecten cliëntdossier (a t/m c) en tijd voor 
rapportage en overdracht (f) is aangegeven dat die op 1 april 2018 gereed dienen te zijn. De 
overige onderdelen dienen op 7 november 2018 gereed te zijn. 

Voorgeschiedenis 
Wij veronderstellen de voorgeschiedenis bekend. Kort samengevat heeft het accent bij 
Careyn in de periode 2014-2016 te eenzijdig gelegen op de financiële kant van de 
bedrijfsvoering. De mede daardoor ontstane tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en 
veiligheid werden onvoldoende onderkend en er werd, ook na aandringen van de IGJ (toen 
nog IGZ), onvoldoende op geacteerd. 
De in eerste instantie gegeven aanwijzing gaf Careyn 9 maanden de tijd om orde op zaken te 
stellen. Die periode bleek te kort. Op basis van groeiend vertrouwen en het zichtbaar 
worden van de eerste resultaten besloot IGJ opnieuw een (getrapte) aanwijzing te geven. 

Werkwijze 
De werkwijze om aan de aanwijzing te voldoen is als volgt geweest. 
Er is door districtsdirecteuren en locatiemanagement per locatie een plan van aanpak 
gemaakt. Voortgang werd gemonitord in de bilaterale werkoverleggen en in de 
districtsmanagementteams. Districtsoverstijgende zaken werden geadresseerd in de 
regiegroep kwaliteit & veiligheid en tijdens de zogenoemde 'weekstart', waarbij de Raad van 
Bestuur met de districtsdirecties de stand van zaken doornam. Uiteraard was ook tijdens het 
overleg van de Raad van Bestuur met de (auditcommissie Zorg en Kwaliteit van de) Raad van 
Toezicht de aanwijzing een vast agendapunt. 
Tijdens locatiebezoeken en het bijwonen van interne audits vormde de Raad van Bestuur 
zich ook zelf een oordeel over de voortgang. Ook leden van de Raad van Toezicht woonden 
periodiek interne audits bij. 

Careyn moest gedurende deze periode (helaas) een goed evenwicht zien te vinden tussen 
sturen op kwaliteit en sturen op de overige, met name financiële onderdelen van de 
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bedrijfsvoering. De financiële situatie waarin Careyn zich bevindt (en het bijzonder beheer 
vanuit ING) noodzaakte daartoe. 

Beschouwing 
Er zijn in deze periode belangrijke vorderingen gemaakt. Mede dankzij het opnieuw invoeren 
van locatiemanagement en het bestendigen van de rol en functie van de kwaliteits-
verpleegkundige is op veel plaatsen een omslag merkbaar van 'moeten werken aan 
kwaliteit' naar 'willen werken aan kwaliteit en professionaliteit'. Daardoor is nu op alle 
locaties het belang van complete, samenhangende en toegankelijke dossiers 'geland' en is 
overal tijd voor overdracht en rapportage in de roosters ingebouwd. 

We zijn er nog niet. We voldoen nu in onze ogen aan de minimale eisen die aan kwaliteit en 
veiligheid mogen en moeten worden gesteld op de onderdelen a t/m c en f van de 
aanwijzing. Er is om dat te vervolmaken en te bestendigen nog tijd en inspanning nodig. Het 
is immers een ingrijpende cultuur- en gedragsomslag, waarbij iedereen -van zorgteam tot 
Raad van Toezicht- zich verantwoordelijk voelt voor en verantwoording aflegt over kwaliteit 
en veiligheid van de zorg aan onze cliënten. Daarmee is ook gezegd dat de onderdelen uit de 
aanwijzing die in november 2018 gereed moeten zijn in feite nodig zijn voor het duurzaam 
en stabiel voldoen aan de onderdelen die op 1 april 2018 gereed dienen te zijn. Door gestaag 
door te bouwen aan deskundigheid van alle betrokkenen en door consequent en toetsbaar 
te sturen op kwaliteit en veiligheid zal ook de kwaliteit en stabiliteit van de onderdelen 
'cliëntdossier' (met name samenhang en regie) en 'rapportage' toenemen en stabiel 
worden. Enige voorgenomen aanpassingen in het ECD, waardoor dit 'dwingender' 
verbanden aanbrengt, zullen hier ook aan bijdragen. 

Wij realiseren ons wat wij vragen van de organisatie. Het is geen sinecure zo lang het gevoel 
te hebben 'het slechtste jongetje van de klas te zijn' en onder het vergrootglas van IGJ, 
banken, verzekeraars en niet te vergeten de media te liggen. Wij maken ons als Raad van 
Bestuur regelmatig grote zorgen over de druk die dat op alle Careyn-collega's legt. Dat 
zovelen onder moeilijke omstandigheden de schouders er onder blijven zetten, verdient ons 
diepe respect. Dat wij nu de omslag zien van 'moeten' naar 'willen' is zeer bemoedigend en 
geeft ons allen energie er onverkort keihard tegen aan te gaan en te zorgen dat wij dit jaar 
voor al onze 'examens' slagen. 

Marco Meerdink en Guido van de Logt 
Raad van Bestuur Careyn 
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Resultaatversiag aanwijzing deel 1 

Inleiding 
Op verzoek van de Raad van Bestuur van Stichting Careyn voerde 
zelfstandig inspecteur kwaliteit en veiligheid, in de maanden februari en maart 2018 
onderzoek uit naar de staat van de cliëntdossiers die binnen de intramurale locaties worden 
gebruikt. De doelstelling van dit onderzoek was om op alle intramurale locaties te toetsen of 
Careyn voldoet aan de aspecten a, b, c en f van de aanwijzing d.d. 7 november 2017. 

Iedere locatie is bezocht en cliëntdossiers zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Er is 
gesproken met het management, zorgmedewerkers en behandelaren over de voortgang en 
de aandachtspunten voor de komende tijd. Bij een aantal van deze bezoeken waren leden 
van de RvB, het management en de RvT aanwezig. 

Op basis van de bevindingen is per locatie vastgesteld in hoeverre de dossiervoering 
voldoende waarborgen biedt voor de continuïteit van goede zorg en cliëntgerichtheid. 
Wanneer de bevindingen deze waarborgen onvoldoende konden onderbouwen, zijn 
aanbevelingen geformuleerd en beoordeeld in hoeverre voldoende randvoorwaarden 
aanwezig waren om het gewenste niveau vóór 1 april te bereiken (gelet is bijvoorbeeld op 
de beschikbaarheid van deskundige medewerkers, leiding/aansturing en een projectmatige 
aanpak). Daarnaast is met de betrokken ECD-trainers, die alle locaties hebben begeleid met 
de implementatie van het methodisch werken in het ECD, beoordeeld welke stappen nodig 
waren op de "aandachtslocaties" om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. In de 
laatste twee weken van maart zijn steekproefsgewijs de dossier van deze locaties nogmaals 
gecontroleerd. 

De vier aspecten waarop wordt gerapporteerd zijn: 
a. Iedere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier. 
b. Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn bij 

de zorgverlening toegankelijk. 
c. Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, behoeften, 

mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling van de zorg en 
behandeling. 

f. 	Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor 
adequate rapportage en overdracht van zorg. 

In de rapportage op de volgende pagina's wordt per aspect een beschrijving van de aanpak 
en de bereikte resultaten beschreven. In de bijlage staan de bevindingen per locatie over de 
cliëntdossiers beoordeeld op compleetheid en samenhang opgenomen. 
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Projectmatige aanpak per aspect 

a. Compleet en actueel dossier 

Analyse  
Uit eerdere inspectiebezoeken en audits bleek dat naast het ECD op diverse locaties nog 
steeds gebruik werd gemaakt van mappen met papieren versies van het zorgleefplan en de 
afspraak=afspraak-lijst (hierna: afspraaklijst). Deze werkwijze werd in stand gehouden omdat 
medewerkers niet zeker waren dat het ECD voor iedere zorgverlener toegankelijk zou zijn en 
men niet gewend was om met tablets te werken (zie de beschrijving bij het volgende 
aspect). Daarnaast bleek bij eerdere controles van de dossiers dat de levensgeschiedenis en 
risicosignalering in het ECD niet bij iedere cliënt volledig waren ingevuld, waardoor het 
onmogelijk was voor de medewerkers om de wensen en behoeften van de cliënten goed te 
kennen. 

Aanpak en bevindingen  
Op alle locaties is afgesproken dat een papieren versie van het zorgleefplan en de 
afspraaklijst niet meer gebruikt mag worden als informatiebron voor de zorgverleners bij de 
zorgverlening aan de cliënt. Tijdens de audits werden op één locatie (Tuindorp-Oost) nog 
zorgmappen aangetroffen met een zorgleefplan en afspraaklijst, met als doel deze mee te 
nemen tijdens de zorgverlening. Deze formulieren zijn na het auditbezoek gearchiveerd. Of 
de dossiers daadwerkelijk inhoudelijk compleet zijn wordt in de rapportage per locatie 
uitgewerkt (zie bijlage). 

Beschouwing 
Het niet meer gebruiken van cliëntinformatie op papier tijdens de zorgverlening stelt eisen 
aan de toegankelijkheid van het ECD; dit wordt in het volgende aspect (toegankelijkheid van 
de dossiers) uitgewerkt. 

Conclusies  
Op basis van de bezoeken op de locaties kan worden vastgesteld dat alle papieren dossiers 
van de afdelingen zijn verwijderd. Er wordt nog wel een map met basisgegevens bewaard 
(voor het geval van uitval van het ECD) waarin tevens formulieren kunnen zijn gearchiveerd. 
De oude situatie dat medewerkers met zorgleefplannen en afspraaklijsten op papier naar de 
cliënt gaan is niet meer aangetroffen. 

b. Toegankelijkheid dossiers 

Analyse  
Uit eerdere onderzoeken bleek dat niet iedere zorgverlener, die betrokken is bij de zorg voor 
de cliënt, toegang had tot het ECD. Iedere afdeling heeft één of meerdere computers 
beschikbaar en tablets om mee te nemen naar de ruimte waar zorg wordt verleend aan de 
cliënt. Hierdoor is mogelijk gemaakt om te raadplegen welke behoeften de cliënt heeft en 
welke zorg moet worden verleend. Bovendien kan direct worden gerapporteerd. Eerder 
bleek ook dat de tablets nog nauwelijks werden gebruikt. Tijdens het recente onderzoek viel 
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op dat nu op alle locaties de tablets in gebruik zijn genomen. Er zijn ook oorzaken aan het 
licht gekomen waarom de toegang tot het cliëntdossier nog niet voor iedereen is geborgd: 
• Niet iedere uitzendkracht, stagiair of nieuwe medewerker is (snel genoeg) in het bezit 

van een toegangscode en wachtwoord. 
• Toegangscode en wachtwoord werken niet altijd en/of niet meer (bijvoorbeeld wanneer 

de uitzendkracht enige tijd niet heeft gewerkt voor Careyn). 
• Wanneer toegang is verkregen, klopt de autorisatie niet altijd; zo kreeg een arts geen 

toegang tot het medische deel van het dossier. 
• Niet iedere tijdelijke medewerker weet hoe het ECD werkt of is niet gemotiveerd om 

ermee te werken. 
• Vaste medewerkers bieden in bovenstaande gevallen soms aan om bijzonderheden door 

te geven of onder eigen account te laten rapporteren. 
• De WIFI-dekking is niet op alle locaties voldoende, zodat bij slechte ontvangst tijdens het 

werken in het ECD de sessie wordt beëindigd; als medewerkers dan rapportage kwijt zijn 
wordt het gebruik niet gemotiveerd. 

• Om de storing in het WIFI-netwerk te ondervangen, zijn de tablets voorzien van 4G-
kaarten, zodat zonder WIFI gewerkt kan worden. Echter niet in alle gebouwen is 
voldoende 4G-bereik met uitval van de dataverbinding tot gevolg. Ook denken 
medewerkers soms dat 4G niet gebruikt mag worden vanwege de kosten. 

Aanpak en bevindingen  
In afstemming met de afdeling ICT en Duozorg (interne leverancier die een groot deel van de 
uitzendkrachten levert) is de procedure aangescherpt dat iedere uitzendkracht voor de 
aanvang van de werkzaamheden in het bezit is van een toegangscode/wachtwoord ten 
behoeve van het ECD. Tijdens het onderzoek vertelden medewerkers nog steeds dat niet 
iedere uitzendkracht toegang had tot het ECD, om wat voor reden dan ook (meestal 
technische oorzaken en/of gedragsfactoren). Daarop heeft Careyn een wekelijkse 
rapportage ingesteld waaruit kan worden herleid wanneer uitzendkrachten hebben gewerkt 
en daadwerkelijk hebben ingelogd. Wekelijks worden deze gegevens door de managers op 
de locatie geanalyseerd. Wanneer medewerkers niet hebben ingelogd tijdens de dienst, 
wordt dit besproken met Duozorg en worden medewerkers nagebeld. Rond 1 maart bleek 
dat het percentage uitzendkrachten dat niet had ingelogd tijdens de dienst toch nog rond de 
40% te liggen. Daarop is afgesproken dat bij aanvang van de dienst met de betreffende 
uitzendkracht wordt gecontroleerd of toegang tot het ECD is geborgd. Tevens wordt 
gecontroleerd of de uitzendkracht op de hoogte is van het gebruik van het ECD en wordt zo 
nodig een instructie gegeven. 
In geval van problemen met de WIFI-installatie op een locatie zijn deze met voorrang 
gecontroleerd door de leverancier. In de maand maart zijn metingen verricht op alle WIFI-
points. Op diverse locaties zijn extra WIFI-points geplaatst. Het project wordt op 3 april 
afgerond op de laatste locatie (Grootenhoek). Alle tablets die binnen Careyn worden 
gebruikt zijn individueel gecontroleerd en up-to-date gemaakt. 

Beschouwing 
De toegang tot het ECD door uitzendkrachten is een moeizaam proces gebleken waarin wel 
voortgang wordt geboekt, maar vooral als gevolg van de technische problemen nog niet 
altijd het gewenste resultaat liet zien. Versnelling is gemaakt in de dienstverlening van de 
afdeling ICT. Dat betekent nog niet dat een uitzendkracht altijd een werkende toegangscode 

7 



Overal 10.2.e 	 Doc. 377 

paraat heeft vóór aanvang van de dienst. Scherpe controle voorafgaand aan de dienst is op 
meerdere locaties al aantoonbaar effectief gebleken en wordt voortgezet. 

Conclusies  
Momenteel kan op basis van de laatste toegangsregistratie van eind maart nog onvoldoende 
worden aangetoond dat iedere uitzendkracht tijdens de dienst daadwerkelijk toegang heeft 
gehad tot het ECD. Het percentage medewerkers dat niet heeft ingelogd neemt iedere week 
af. Door de controle vooraf, de wekelijkse controle achteraf en het nabellen van de 
medewerkers wordt er momenteel voldoende gestuurd om grip te krijgen op dit onderwerp. 
Met de managers op de locatie is afgesproken dat tijdens het bezoek van de IGJ een actueel 
overzicht van de inlogregistratie kan worden overhandigd, zodat de effectiviteit van de 
maatregel op dat moment kan worden beoordeeld. 

c. Logisch verband 

Analyse  
Uit eerdere onderzoeken bleek dat de dossiers nog niet compleet waren, omdat de 
levensgeschiedenis van de cliënten onvoldoende was uitgewerkt. Hierdoor kennen de 
medewerkers de cliënten mogelijk onvoldoende (vooral wanneer nieuwe uitzendkrachten 
komen werken) en was cliëntgerichte zorg niet geborgd. Tevens was de risicosignalering 
onvoldoende uitgewerkt, waardoor mogelijke risico's niet werden vertaald naar doelen en 
acties in het zorgleefplan. Evaluaties van het zorgleefplan waren niet altijd herleidbaar in de 
verslaglegging. Het rapporteren op doelen en het rapporteren van observaties op verzoek 
van de behandelaren kwam niet altijd goed uit de verf. Het methodisch werken volgens de 
PDCA-cyclus was niet voldoende aantoonbaar in het ECD. In een eerder stadium was al 
geconstateerd dat het gebruikte ECD (Caress) onvoldoende ondersteuning bood bij het 
methodisch werken. Tot en met december 2017 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in 
het ECD. 

Aanpak en bevindingen  
De implementatie van het methodisch werken is uitgevoerd door twee experts, die alle 
locaties hebben bezocht. Samen met de kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren is de 
werkwijze en het gebruik van het ECD doorgenomen en het verbetertraject voorbereid. De 
kwaliteitsverpleegkundigen bespraken met de verzorgenden (EVV-ers) ieder dossier, gaven 
uitleg over het methodisch werken en maakten afspraken over praktische zaken, 
bijvoorbeeld hoe de diverse formulieren gebruikt moeten worden. Nadat de verzorgende de 
verbeteringen had doorgevoerd, zijn de dossiers nogmaals gecontroleerd door de 
kwaliteitsverpleegkundigen. 
In de beoordeling van de dossiers tijdens de audits is gekeken naar de aanwezigheid en 
actualiteit van relevante formulieren, uitwerking van levensgeschiedenis, risicosignalering, 
zorgleefplan, afspraaklijst en een navolgbare samenhang tussen deze vier onderdelen. Ook is 
beoordeeld of er voldoende wordt gerapporteerd op doelen, bijzonderheden en door de 
behandelaren gevraagde observaties. Voorbereiding en verslaglegging van de 
zorgleefplanbespreking is bekeken om een beeld te vormen over de evaluatie en bijstelling 
van zorg en behandeling. 
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Tijdens het onderzoek lieten medewerkers dossiers zien die er al veel completer uitzagen; de 
rapportage hierover is in de bijlage voor iedere locatie uitgewerkt. Ook de behandelaren 
droegen bij aan het volledig maken van het dossier en het aanscherpen van doelen. 
Discussie werd nog gevoerd over het aanvragen van bijvoorbeeld een observatie door de 
behandelaren. Op diverse locaties spraken behandelaren nog over de takenlijst, terwijl de 
zorg deze lijst niet meer gebruikt omdat de agenda daar voor dit moment veel praktischer 
voor is. Op diverse locatie werd een goed gevulde agenda aangetroffen en werden 
observaties hierin aangegeven. In het onderzoek is ook opgemerkt dat binnen Careyn is 
afgesproken dat op doelen volgens de SOAP-methode wordt gerapporteerd. De SOAP-
methode biedt houvast bij het systematisch analyseren van observaties en het nadenken 
over oplossingen. Het is echter niet altijd nodig om iedere observatie volgens deze methode 
uit te werken en derhalve is het wel of niet gebruiken van de methode niet meegewogen in 
de beoordeling. In het onderzoek is vooral gelet op het voldoende frequent rapporteren op 
doelen en rapportage op de door de behandelaren gevraagde observaties. 

Beschouwing 
In 2017 is veel tijd gestopt in verbetering van het ECD. De laatste update is begin januari 
2018 doorgevoerd, waardoor tijdens het onderzoek nog enkele formulieren in de vorige 
versie moesten worden opgezocht. Dit was voorlopig de laatste update, zodat medewerkers 
nu gelegenheid krijgen om aan de huidige indeling te wennen. De medewerkers op de 
afdelingen lieten tijdens het onderzoek zien dat zij vlot de weg wisten in alle formulieren in 
het ECD. Ondanks alle veranderingen valt tijdens het onderzoek op dat het huidige ECD 
minder overzicht biedt wanneer de zorg complexer wordt. Ten aanzien van het methodisch 
werken moet worden opgemerkt dat veel inzet nodig is geweest van de kwaliteitsverpleeg-
kundigen en behandelaren om de cliëntdossiers compleet te maken en samenhangend te 
laten zijn. Het in de aanwijzing aangehaalde thema "aanwezigheid van voldoende en 
deskundig personeel" is op veel locaties nog volop in ontwikkeling. Dat betekent voor het 
gebruik van het dossier dat nog niet iedere medewerker in de zorg voldoende in staat is om 
het dossier optimaal te benutten. Er is nog veel scholing en coaching nodig; in de praktijk 
controleren kwaliteitsverpleegkundigen regelmatig de dossiers en dat is nodig gebleken. Dat 
betekent dat de dossiervoering nu tenminste op een minimaal niveau op orde is, maar moet 
de komende tijd verder verbeterd worden om duurzame borging van cliëntgerichte zorg te 
bereiken. 

Conclusies  
Voor wat betreft de stand van zaken van de dossiers per locatie wordt verwezen naar de 
rapportage in de bijlage. Op dit moment is de dossiervoering voldoende op orde om 
cliëntgerichte en veilige zorg te bieden, waarbij zorgmedewerkers met de juiste informatie 
werken. Omdat de deskundigheidsontwikkeling van medewerkers nog in volle gang is, heeft 
de borging nog veel aandacht nodig. 

f. 	Tijd voor rapportage en overdracht 

Analyse  
Uit eerdere onderzoeken bleek dat medewerkers niet altijd voldoende tijd ervoeren voor 
rapportage en overdracht. Bij drukte werd in voorkomende gevallen besloten dat er geen 
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tijd was om te rapporteren en/of de zorg mondeling over te dragen aan de collega die de 
verantwoordelijkheid voor de zorg overneemt. Bovendien bleek dat de diensttijden van 
Careyn niet altijd overlappend waren, zodat de overdracht van de zorg in 
randvoorwaardelijke zin niet geborgd was. 

Aanpak en bevindingen  
Het afgelopen jaar is binnen Careyn onder meer aandacht geweest voor voldoende bezetting 
van deskundig personeel op de afdelingen. Daarin is meegenomen dat medewerkers 
voldoende tijd hebben om te rapporteren en over te dragen. Tijdens onderzoek op de 
afdelingen werd door de medewerkers aangegeven dat er voldoende tijd is om te 
rapporteren. Ook vertellen medewerkers dat de overdracht niet ter discussie staat; ook als 
het druk is, wordt overgedragen. Tevens vertelden medewerkers dat de overlap van 
werktijden geregeld is. Tijdens het onderzoek bleek dat dit op alle locaties geregeld is; op 
één van de KSW-afdelingen van Maria-Oord in Vinkeveen was dit aspect in voorbereiding en 
is dit voor 1 april gerealiseerd. 

Beschouwing 
De overdracht is in randvoorwaardelijke zin geborgd en wordt door de medewerkers serieus 
genomen. Ook de kwaliteit van de overdracht wordt nu verder ontwikkeld; op diverse 
afdelingen is een format in gebruik genomen, om de inhoud van de overdracht te 
ondersteunen. 

Conclusies  
Dit aspect is voor alle locaties behaald. De borging ten aanzien van de inhoud van de 
overdracht is nog in ontwikkeling; uitgangspunt is dat er voldoende tijd is voor de overdracht 
zodat medewerkers de rust vinden om relevante informatie op een zorgvuldige wijze over te 
dragen. 
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Resultaatverslag aanwijzing deel II 

Inleiding 
De aspecten van de aanwijzing die in tweede termijn, te weten uiterlijk per 7 november 
2018, moeten worden gerealiseerd, zijn gerubriceerd naar de volgende drie thema's: 

1. Deskundigheid en inzet medewerkers 

2. Sturen op kwaliteit en veiligheid 

3. Goed bestuur 

In dit hoofdstuk vatten wij per thema de kern van de tekortkomingen samen en geven per 
aspect de stand van zaken weer. We sluiten elk thema af met een korte beschouwing en 
conclusie van de Raad van Bestuur. 

1. Thema: Deskundigheid en inzet medewerkers 

IGJ constateerde hier eerder de volgende tekortkomingen: 

De beschikbaarheid en het kennisniveau van medewerkers is onvoldoende in 
overeenstemming met de complexiteit van zorgproblemen. Deskundigheidsbevordering en 
het werken volgens richtlijnen en standaarden is onvoldoende geborgd; dat geldt in het 
bijzonder voor invallers. Interne audits zijn er onvoldoende en de kwaliteit en follow-up van 
verbeterplannen laat te wensen over. Adequaat roosteren en proactief sturen op passende 
personeelsinzet is onvoldoende. 

Onder dit thema vallen de aspecten d en e van de aanwijzing. 

d. 	Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede en 
passende zorg. 

Status: 

De personele inzet is een belangrijk punt van aandacht en de basis voor de verbeteringen. 
We zetten ons tot het uiterste in om nieuwe medewerkers te vinden. De situatie op de 
arbeidsmarkt helpt daarbij niet. Datzelfde geldt overigens voor het nog altijd hoge 
ziekteverzuimpercentage. In alle districten wordt prioriteit gegeven aan de werving van 
nieuwe medewerkers. 

• Social Media wordt structureel ingezet; dit leidt tot een groot aantal belangstellenden 
onder werkzoekenden en latent werkzoekenden. 

11 



Overal 10.2.e 	 Doc. 377 

• Vijftien gedreven zorgprofessionals binnen Careyn vormen het ambassadeursnetwerk; zij 
hebben een actieve bijdrage in het onder de aandacht brengen van Careyn bij 
werkzoekenden. 

• Met het ROC Utrecht is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor veel meer 
stagiaires instromen dan voorheen. 

• Met de deelname aan het programma 'Van passie tot droombaan' heeft Careyn 
uitzendtijd van RTL4 gekregen om de zorg en het werken bij Careyn bij het grote publiek 
onder de aandacht te brengen. 

De resultaten zijn bemoedigend; er is een licht positieve trend waar te nemen in de instroom 
van personeel. 

Ook aan de kwaliteit van onze medewerkers wordt hard gewerkt. Wij benoemen hierna de 
belangrijkste activiteiten op dit gebied: 

• We versterken versneld de kwalificatieniveaus 3, 4 en 5 door het aanbieden van meer 
leerplekken voor huidige en nieuwe medewerkers. Daarnaast is er veel aandacht voor 
interne opleidingsplaatsen voor EVV, GVP en casemanagers dementie. 

• Er is een scholingsjaarplan 2018 opgesteld met verplichte scholingsonderdelen gericht op 
de doelgroepen. De op basis hiervan uitgewerkte scholingskalenders per locatie worden 
momenteel uitgevoerd. 

• Daarnaast worden medewerkers opgeleid en getraind via e-learning. Alle gevolgde e-
learnings worden voor de zorgfuncties digitaal geregistreerd in het LMS (leer 
management systeem). Daarmee houden we grip op de ontwikkeling van onze 
medewerkers. Omdat veel medewerkers niet voldoende vaardig zijn met digitale 
hulpmiddelen ondersteunen we digitaal niet vaardige medewerkers bij het toepassen 
van digitale hulpmiddelen en het leerportaal ICT middelen. Hierbij worden leerlingen van 
ICT opleidingen ingezet voor ondersteuning van Careyn medewerkers. 

Al deze scholingsactiviteiten moeten leiden tot een versterking van de kwaliteit van ons 
personeel. Om te zorgen dat de verschillende scholingsactiviteiten ook geborgd worden op 
de werkvloer, zijn de kwaliteitsverpleegkundigen intensief betrokken bij de uitvoering. 
Uiteraard stimuleren wij onze medewerkers om de scholingen in 2018 te volgen. Mede 
vanwege werkdruk, is hiervoor extra aandacht nodig. Medewerkers zijn geneigd de directe 
cliëntenzorg te laten prevaleren boven het volgen van de noodzakelijke opleiding. 

Ook de kwaliteit van de ingezette invalkrachten heeft onze nadrukkelijke aandacht gehad. 
Met onze interne leverancier van invalkrachten (Duozorg) is afgesproken dat ook deze 
medewerkers de verplichte scholingsactiviteiten volgen. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen 

Binnen het thema deskundigheid van het personeel vormt de bekwaamheid t.a.v. 
Voorbehouden en Risicovolle handelingen (VHR) een belangrijk onderdeel. Het vernieuwde 
VRH beleid (incl. opleidingsbeleid) is geïmplementeerd. Het aantal Skills labs voor de 
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praktijktoets VRH is inmiddels verdubbeld. Er zijn extra praktijktoetsers opgeleid en externe 
toetsers voor VRH praktijktoets aangetrokken. Managementinformatie VRH is ingericht 
waarmee gerichte sturing en monitoring mogelijk is. T.b.v. de kwaliteit van personeel wordt 
de focus gelegd op het behalen van de VRH praktijktoets voor de voorbehouden 
handelingen. Op de peildatum 23-03-2018 is 79% van de medewerkers gekwalificeerd. 

Digitaal personeelsdossier en aantonen van bevoegdheden 

Begin vorig jaar is gestart met het digitaliseren van de personeelsdossiers en het up-to-date 
krijgen van de bevoegdheden van medewerkers (diploma & certificaten, geldige BIG-
registratie) . De voortgang verloopt voorspoedig. Extra communicatie blijkt nog steeds 
noodzakelijk, echter de aanlevering verloopt beduidend beter dan in de pilot. In het digitaal 
dossier staat ook de registratie in het kwaliteitsregister V&VN vermeld. In februari 2018 is 
52% van de intramurale medewerkers (878 medewerkers in vaste dienst met niveau 3, 4 of 
5) geregistreerd (doel was tenminste 50%) en 82% van de extramurale medewerkers (1683 
medewerkers in vaste dienst met niveau 3, 4 of 5) (doel was tenminste 80%). 

Elektronisch Client Dossier (ECD) en scholing dossiergebruik 

Het op de juiste wijze gebruiken van het ECD was een belangrijk probleem. Hiertoe is een 
projectgroep ECD gestart die de verbeteringen moet faciliteren. Daarnaast is er een e-
learning 'rapporteren in Caress ECD' ontwikkeld en on-line beschikbaar gesteld. Voor alle 
medewerkers (incl. flexwerkers) die werken met het zorgleefplan is deze training verplicht. 
Medewerkers moeten deze e-learning voor 1 mei 2018 gevolgd hebben. Wij zien een grote 
bereidwilligheid bij medewerkers om deze te volgen; men ziet er echt de noodzaak van in. 

e. 	Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en 
kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten. 

Status:  

Voor de korte termijn is, waar nodig, extra teamondersteuning ingeregeld op diverse 
regeltaken, o.a. t.b.v. het roosteren. 

Om te zorgen dat we een personeelsmix inzetten die past bij de zorgzwaarte van de 
cliëntengroep op elke locatie zijn de in- en exclusie criteria per doelgroep beschreven en 
vastgesteld. Per doelgroep is de cliënttypering uitgewerkt en wordt omschreven welke eisen 
de behoefte van de cliëntgroep stelt aan de medewerkers op de afdeling en de locatie. 
Hierbij moet goede en passende zorg voor de doelgroep gegarandeerd zijn. Dit is specifiek 
per locatie nader uitgewerkt. Op deze in- en exclusiecriteria wordt de formatie vervolgens 
aangepast. 

Op steeds meer locaties is de personele problematiek weliswaar niet opgelost maar wel 
meer "in control". De inzet van uitzendkrachten is gericht op een langere periode, zodat de 
medewerker de cliënten goed kent. Er is, zoals hier boven genoemd, veel aandacht voor 
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werving, het binden van medewerkers en de relatie tussen de cliëntpopulatie en de 
personele inzet. 

Beschouwing en conclusie Raad van Bestuur: 

Er wordt op veel verschillende manieren hard gewerkt om de deskundigheid van de 
medewerkers te verbeteren. De krappe bezetting op de locaties blijft een knelpunt. 
Medewerkers leggen daardoor soms nog prioriteit bij de directe cliëntenzorg. De wijze 
waarop bijvoorbeeld nu de skills labs beschikbaar komen voor training op locatie moet 
bevorderen dat het gemakkelijker wordt om deel te nemen. We zijn meer in control op de 
gevolgde opleidingen door een scherpe monitoring op managementniveau. Ook de 
scholingskalenders helpen ons om opleidingen structureel in te bedden en daarmee de 
kwaliteit van ons personeel te verbeteren. We hebben hier echter nog een weg te gaan. 

2. Thema: Sturen op kwaliteit en veiligheid 

IGJ constateerde hier eerder de volgende tekortkomingen: 

De PDCA-cyclus komt onvoldoende uit de verf. Dat komt door een gebrek aan: 

• Systematisch verzamelen van meldingen en bijna-fouten 
• Kwaliteit van analyse 
• Duidelijke randvoorwaarden 
• Implementatiekracht 

Onder dit thema vallen de aspecten g t/m j van de aanwijzing. 

g. Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens betreffende de 
kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze gegevens op systematische wijze of 
de wijze waarop de zorgaanbieder uitvoering geeft aan artikel 3 van de Wkkgz 
redelijkerwijs moet leiden tot goede zorg. 

Status: 

De PDCA cyclus op lokaal niveau is ingericht. De MIC's worden geregistreerd in het 
cliëntdossier (Caress) en geanalyseerd en beoordeeld door het lokale ontwikkelteam. 
Verbetermaatregelen worden lokaal genomen. 
De verbinding met overige niveaus is nu in ontwikkeling. Hoe Careyn dat voor ogen heeft, 
staat beschreven in de notitie "Sturen op Kwaliteit". Het document beschrijft hoe Careyn 
kwaliteit organiseert op ieder niveau: teams, management/staf, directieteam, Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht. De inrichting van de PDCA-cyclus wordt voor alle niveaus 
beschreven. Deze werkwijze wordt de komende maanden geïmplementeerd. 

Op het niveau van de RvB is met ingang van de reviewronde over maart de sturing op 
kwaliteit structureel onderwerp van gesprek in de reviewgesprekken tussen RvB en directie. 
Aan de hand van de in de reviewrapportage opgenomen kwaliteitsgegevens (MIC, MIM, 
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calamiteiten, klachten, uitkomsten interne audits, stand van lopende verbeterplannen, 
tevredenheidsmetingen) monitort en stuurt de RvB op kwaliteit en veiligheid. De in het 
verslag opgenomen actiepunten en afspraken worden in het volgende reviewgesprek 
gecheckt op uitvoering. 
Tot dit moment wordt in de zgn. weekstart met RvB, districtsdirectie en de managers 
bedrijfsvoering de sturing op kwaliteit & veiligheid en het verbeterprogramma in het kader 
van de aanwijzing nauwlettend gevolgd en bijgestuurd. Dit gebeurt daarnaast door het 
aansluiten van de RvB bij de districts-MT's. 

h. Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 

Status: 

De vernieuwde MIC procedure intramuraal (en extramuraal) is beschreven, vastgesteld, 
gecommuniceerd en geïmplementeerd binnen Careyn. 
Daarnaast heeft inmiddels elke locatie weer een MIC-commissie, multidisciplinair, ingericht 
en is deze met zijn taak gestart. De eerste bijeenkomsten en analyses, conform de nieuwe 
procedure, zijn uitgevoerd. De verslaglegging vindt plaats op locatie niveau. Om het 
kwaliteitsniveau van de analyse (en daarmee van de te treffen verbetermaatregelen) te 
verbeteren worden de taakhouders MIC proactief gecoached en begeleid door de 
kwaliteitsverpleegkundigen. 

i. Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis 
van die analyse. 

Status: 

Iedere locatie hanteert een eigen verbeterlijst, waarop verbetermaatregelen naar aanleiding 
van de MIC-analyse worden geregistreerd. Daarmee is dit punt nog onvoldoende verbeterd. 
Met de implementatie van Triasweb (Q2-Q3) wordt de registratie en monitoring van 
verbetermaatregelen aanzienlijk beter ondersteund. Daarmee verwachten wij de volgende 
verbeterslag te kunnen maken. Daarnaast is de MIC-analyse (incl. verbetermaatregelen) een 
vast agendapunt in het reviewgesprek tussen de RvB en de districtsdirecteur. 

j. Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert 

Status: 

Het kwaliteitsmanagementsysteem moet worden herijkt met ondersteunende software. 
Hiertoe is een ondersteunende toot genaamd Triasweb aangeschaft die instrumentele 
ondersteuning biedt om de analyses op diverse niveaus in de organisatie op een goede wijze 
te laten plaatsvinden. Er is een projectgroep onder leiding van de RvB ingesteld die de 
implementatie in het 2e  en 3e  kwartaal moet faciliteren. 
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Algemeen beeld uit de audits op de locaties 

Het volledig invullen van de meldingsformulieren en het uitvoeren van de analyse op 
cliëntniveau heeft de aandacht van de teams. De taakhouders MIC en de kwaliteitsverpleeg-
kundigen spelen hierin een belangrijke rol. Het trainen en coachen op een zorgvuldige 
analyse en opvolging van incidenten zal het komende jaar nog intensieve aandacht nodig 
hebben. Op alle locaties is —zoals gezegd- de MIC-commissie geïnstalleerd; echter een 
aantoonbare (trend) analyse waardoor opvolging in verbeterprojecten en evaluatie van de 
genomen maatregelen waarneembaar zijn, vraagt nog om verbetering. 

Beschouwing en conclusies Raad van Bestuur 

Het sturen op kwaliteit gaat steeds meer vorm krijgen. Er is een besturingsmodel vastgesteld 
dat momenteel verder vervolmaakt wordt. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit en veiligheid van zorg expliciet in de lijnorganisatie belegd. Dit geeft ook 
duidelijkheid over de vorm van de sturing waarbij ieder echelon van de organisatie 
aangehaakt is. 
De Regiegroep Kwaliteit & Veiligheid (RKV), onderdeel van de noodstructuur, vormt een 
belangrijk gremium in het herijken van procedures, richtlijnen en de voorbereiding van 
besluiten. De inhoudelijke input wordt omgezet in adviezen richting directieteam en Raad 
van Bestuur. De voorzitter van de RvB neemt structureel deel aan de RKV. De samenstelling 
en taakopdracht van de RKV is momenteel onderwerp van beschouwing. 

3. Thema: Goed bestuur 

IGJ constateerde hier eerder de volgende tekortkomingen: 

• Het gebrek aan voldoende randvoorwaarden belemmerden het realiseren van 
verbeteringen in de kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. 

• Er is gebrek aan implementatie van de invoering van het model van professionele sturing 
bij de zorgteams op de locaties. 

• Op bestuurlijk niveau is organisatie breed sprake van onvoldoende sturing op de 
kwaliteit van zorg en onvoldoende centrale monitoring op de naleving van 
werkafspraken, procedures en protocollen. 

Onder dit thema vallen de aspecten k en I van de aanwijzing. 

k. 	Careyn voldoet in kader van goed bestuur aan artikel 3.1 van de Governancecode Zorg 
2017. 

I. 	Careyn draagt zorg voor een zodanige toedeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden, 
bestuurlijke bevoegdheden evenals afstemmings- en verantwoordingsplichten dat dit 
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg. Careyn draagt binnen haar 
organisatie zorg voor een stelsel van systematische bewaking, beheersing en verbetering 
van de kwaliteit van zorg. 
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Status: 

Elke locatie heeft een lokaal multidisciplinair ontwikkelteam, onder aanvoering van de 
manager zorg, ingericht als trekker van de gewenste verbeterslagen. Inbedding en borging 
van de werkwijze vindt echter nog plaats. Locaties zijn verschillend in hun vorderingen, 
afhankelijk van de lokale situatie. 

Het programma Waardigheid en Trots heeft de inzet verbreed. De inzet van W&T vindt 
plaats op de huidige risico locaties. Van daaruit wordt de verbinding gemaakt met de direct 
in de nabijheid gelegen locaties in hetzelfde district. Zo wordt de gelijke aanpak en inrichting 
van de verbeterprocessen op kwaliteit gefaciliteerd. In de W&T aanpak worden diverse 
ontwikkellijnen samengebracht (de IGJ-aanwijzing, het Kwaliteitskader, de extra WLZ-
middelen, organisatiemodel Careyn) samengebracht. De aanpak is op maat vanwege 
verschillende start, historie, problematiek maar ook eigen lokale regie. 

Naast de sturing en monitoring via de reguliere overlegstructuur sluit de RvB ook aan bij het 
BOPZ-overleg, de Commissie Infectiepreventie en (periodiek) de vakgroepen en is er een 
periodiek overleg met de klachtencommissie, de klachtenfunctionaris en de externe 
voorzitter van de calamiteitencommissie. 

De Raad van Toezicht heeft haar toezicht geïntensiveerd en is meer betrokken bij de 
integrale resultaten van Careyn. Deze werkwijze zal worden voortgezet. De Raad van 
Toezicht heeft een toezichtsplan voor 2017 en 2018 vastgesteld waarin 1) op basis van de 
kernwaarden van Careyn de visie op toezicht is geformuleerd 2) een toezicht kader is 
geformuleerd waarin voor dit moment de meest dringende ijkpunten zijn: 
• Realisatie Herstelplan Kwaliteit en Veiligheid (en ontwikkeling Kwaliteit Personeel) en 

voldoen aan de aanwijzing IGJ uiterlijk op 1 november 2018. 
• Monitoring Herstelplan Financiële Gezondheid. 
• Herstel van vertrouwen, rust en stabiliteit in de organisatie. 

Het besturingsmodel is herijkt en door de nieuwe voorzitter RvB in. Q4 vastgesteld en 
vervolgens geïmplementeerd. Het besturingsmodel beschrijft de route van visie naar 
resultaat, aan de orde komen de strategie, organisatiestructuur, rollen, TBV, werkwijze, 
overlegstructuur en leiderschap, cultuur en houding en gedrag. 
De route en werkwijze van lokale PDCA-cyclus en hoe deze in verbinding staat met andere 
lagen in de organisatie is beschreven in de notitie 'Sturen op kwaliteit'. De implementatie en 
inbedding van de PDCA cyclus met verbinding op alle niveaus, afgestemd op het nieuwe 
besturingsmodel, is in ontwikkeling. 
Careyn breed is er een team met auditoren werkzaam. Op basis van de periodieke audits die 
op alle locaties worden uitgevoerd, wordt gedetailleerd inzicht verkregen in de 
tekortkomingen en de verbeteringen daarop in het systematisch borgen van kwaliteit en 
veiligheid. 

Algemeen beeld uit de audits op de locaties 

De audits geven samen met de door de locaties opgestelde verbeterplannen een goed beeld 
over wat is bereikt en welke slagen nog gemaakt moeten worden. 
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Merkbaar is de verbinding die is ontstaan tussen de managers zorg, de districtsdirectie en de 
RvB. Zo blijven problemen en aandachtspunten niet meer 'onder de pet', maar worden 
afgestemd om tot oplossingen te komen; hoe lastig deze soms ook te realiseren zijn. 
Conform de strategie uit het plan van aanpak is op de locaties het recept voor succesvol 
verbeteren herkenbaar: sturing (inzet manager zorg per locatie), inhoudelijke coaching 
(kwaliteitsverpleegkundige), betrokkenheid van de behandelaren, teamontwikkeling 
Waardigheid en Trots, herijking van zorg ondersteunende taken en systematisch verbeteren 
in de structuur van het multidisciplinair ontwikkelteam op locatie. Alle teams zijn actief bezig 
met verbeteren, de blik staat weer positief op vooruit. 

Beschouwing en conclusies Raad van Bestuur 

Careyn heeft in 2017 de omslag gemaakt van financieel gedreven naar waarde gedreven 
zorgverlening. Een omslag in denken en doen welke verandering van gedrag vraagt van elke 
medewerker. Hoewel een positievere grondhouding met meer eigenaarschap groeit, vraagt 
deze cultuuromslag om een langere periode van aandacht om volledig ingebed te raken. 
Hier zet de Raad van Bestuur van Careyn zich vol voor in. 
De extra inspanningen van de RvB zoals in bovenstaande genoemd resulteren in een beter 
beeld van en voeling met de werkvloer. Daarbij is het niet alleen belangrijk om te sturen via 
de gestructureerde overlegvormen en de gerapporteerde kwaliteitsgegevens. Door het 
meelopen met interne audits en de locatie- en teambezoeken kan de RvB ook de zgn. soft 
signals oppikken en meenemen in het sturingsproces ter verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid. 
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Bijlage: Bevindingen per locatie 

1. District DWO-NWN 

De Ark, Wateringen 

Bevindingen audit op 21 februari 

• De gecontroleerde dossiers zijn volledig ingevuld, de individuele cliënt is goed in beeld. 
Dit is nog niet voor alle dossiers gerealiseerd. 

• De samenhang in het dossier wordt gezien in de gecontroleerde dossiers; op het 
moment van de audit is dat nog niet overal aantoonbaar gerealiseerd. 

• De verbeteracties zijn projectmatig georganiseerd en gemonitord. 
• De kwaliteitsverpleegkundigen trekken het project inhoudelijk en werken samen met 

behandelaren en zorg om de dossiers op orde te brengen. 
• Er wordt momenteel voldoende gerapporteerd op doelen en verzoeken tot observatie 

door de behandelaren. Het gebruik van de SOAP-methodiek moet nog verder worden 
ontwikkeld gedurende het borgingsproces wat nu moet gaan lopen. 

Beschouwing 

De afdelingen zijn voortvarend bezig met het verbeteren van het dossier. Tijdens de audit is 
de samenhang in het dossier nog niet altijd aantoonbaar, maar de projectmatige aanpak en 
de deskundige betrokkenheid van kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren 
rechtvaardigt de verwachting dat het dossier in de basis voldoende op orde is om 
continuïteit in cliëntgerichte zorg en behandeling te waarborgen. Het inhoudelijk verbeteren 
van de rapportage en het vasthouden van het methodisch werken blijft een aandachtspunt 
voor de borgingsfase die nu verder moet worden gerealiseerd. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

De Vloot, Maassluis 

Bevindingen audit op 21 februari 

• De gecontroleerde dossiers zijn volledig ingevuld, de individuele cliënt is goed in beeld. 
Dit is nog niet voor alle dossiers gerealiseerd. 
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• De samenhang in het dossier wordt gezien in de gecontroleerde dossiers; op het 
moment van de audit is dat nog niet overal aantoonbaar gerealiseerd. 

• De verbeteracties zijn projectmatig georganiseerd en gemonitord. 
• De kwaliteitsverpleegkundigen trekken het project inhoudelijk en werken samen met 

behandelaren en zorg om de dossiers op orde te brengen. 
• Er wordt momenteel voldoende gerapporteerd op doelen en verzoeken tot observatie 

door de behandelaren. Het gebruik van de SOAP-methodiek moet nog verder worden 
ontwikkeld gedurende het borgingsproces wat nu moet gaan lopen. 

Beschouwing 

De afdelingen zijn voortvarend bezig met het verbeteren van het dossier. De projectmatige 
aanpak en de deskundige betrokkenheid van kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren 
rechtvaardigt de verwachting dat het dossier op 1 april in de basis voldoende op orde is om 
continuiteit in cliëntgerichte zorg en behandeling te waarborgen. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

Rozenhof, Naaldwijk 

Bevindingen audit 2 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet en kloppen voor wat betreft de samenhang. 
Een klein percentage van de dossiers moet nog worden gecontroleerd. 

• Er wordt momenteel voldoende gerapporteerd op doelen en verzoeken tot observatie 
door de behandelaren; dat is basaal voldoende. Het gebruik van de SOAP-methodiek 
moet nog verder worden ontwikkeld gedurende het borgingsproces wat nu moet gaan 
lopen. 

Beschouwing 

Kwaliteitsverpleegkundigen, behandelaren en EVV-ers werken nauw samen aan het 
verbeteren van dossiers en hebben het verbetertraject bijna afgerond. Opgemerkt wordt dat 
het gebruik van de SOAP-methodiek nog verbeterd kan worden, maar tijdens het onderzoek 
is een basaal voldoende rapportage aangetroffen. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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Woerdblok, Naaldwijk 

Bevindingen audit 2 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn volledig en inhoudelijk van goede samenhang. 
• Er wordt momenteel voldoende gerapporteerd op doelen en verzoeken tot observatie 

door de behandelaren. Het gebruik van de SOAP-methodiek moet nog verder worden 
ontwikkeld gedurende het borgingsproces wat nu moet gaan lopen. 

Beschouwing 

Kwaliteitsverpleegkundigen, behandelaren en EVV-ers werken nauw samen aan het 
verbeteren van dossiers en hebben het verbetertraject bijna afgerond. Opgemerkt wordt dat 
het gebruik van de SOAP-methodiek nog verbeterd kan worden, maar tijdens het onderzoek 
is een basaal voldoende rapportage aangetroffen. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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2. District Utrecht-West 

Maria-Oord, Vinkeveen 

Bevindingen audit 21 februari 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is voldoende aantoonbaar. 
• De rapportage is basaal voldoende en frequent maar kan uitgebreider door toepassing 

van de SOAP-methode. 
• Bij het hergebruik van formulieren is het op de juiste manier opslaan een aandachtspunt, 

anders wordt de versiedatum niet geactualiseerd. 
• Het is niet voor iedereen duidelijk op welke plaats in het ECD een verzoek van de 

behandelaren voor observatie wordt genoteerd. 
• Op deze locatie is nog één afdeling waar geen overlap is in de diensttijden, zodat de 

overdracht nog niet randvoorwaardelijk is geborgd. Dit is in een ver stadium van 
implementatie en voor 1 april geregeld. 

Beschouwing 

De manager en kwaliteitsverpleegkundigen volgen een projectmatige aanpak om de dossiers 
op orde te krijgen. De komende tijd worden de puntjes op de i gezet. De borging voor het 
methodische werkproces is vastgelegd in een plan van aanpak. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Snavelenburg, Maarssen 

Bevindingen audit 23 februari 

• De gecontroleerde dossiers zijn nog niet compleet. Het verbeterproject is nog in volle 
gang. 

• De samenhang in de dossiers is nog onvoldoende aantoonbaar. Wat opvalt is dat op de 
somatische afdelingen het dossier onoverzichtelijk wordt naarmate er meer 
bijzonderheden spelen rond de cliënt. De navolgbaarheid van acties is dan moeilijk. 

• De structurele betrokkenheid van een psycholoog is nog niet geborgd. Per 1 maart is er 
weer invulling van de openstaande vacature. 

• Voldoende rapportage op doelen is nog niet altijd zichtbaar. 
• Afgesproken is dat 15 maart opnieuw een audit wordt uitgevoerd om de resultaten wel 

te kunnen zien. Een team van kwaliteitsverpleegkundigen werkt samen met de manager 
aan een zichtbaar projectmatige aanpak; er is vertrouwen dat de gewenste 
verbeteringen worden gerealiseerd. 
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Bevindingen audit 15 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. De levensgeschiedenis geeft nu een goed 
beeld over de wensen en behoeften van de cliënt. 

• De samenhang in de dossiers is nu wel aantoonbaar. De risicosignalering sluit goed aan 
op het zorgleefplan. De afspraaklijst is overzichtelijk geworden omdat nu met kopjes 
wordt gewerkt. 

• De opvolging van bijzonderheden en evaluatie van handelen zijn nu meer zichtbaar 
gemaakt. De samenwerking tussen zorg en behandelaren is geïntensiveerd en bovendien 
is de psycholoog weer beschikbaar. Dat is meteen zichtbaar in de dossiers. 

• De rapportage is in de basis voldoende om continuiteit in zorg en behandeling te 
waarborgen. Een aandachtspunt voor de komende weken is dat er voldoende over de 
stemming van de cliënt (indien in zorgleefplan) wordt gerapporteerd volgens de SOAP-
methodiek. 

Beschouwing 

De intensivering van het verbeterproject heeft duidelijk resultaat gehad. De medewerkers 
van de afdeling die de dossiers lieten zien waren enthousiast en kenden de cliënten, die aan 
hun zorg waren toevertrouwd, goed. De aanpak schept vertrouwen voor de borgingsfase die 
nu aan de orde is. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Waterschapshuis, Kamerik 

Bevindingen 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet; de levensgeschiedenis lijkt in eerste instantie 
kort, maar het beeld wordt compleet door alle ingevulde onderdelen van het formulier. 

• De samenhang in de dossiers is voldoende aantoonbaar; de redenering en keuzes zijn 
herleidbaar. 

• De rapportage is voldoende, ook wordt gerapporteerd op de door behandelaren 
gevraagde observaties. 

Beschouwing 

Het verbeteren van het dossier is projectmatig aangepakt met aantoonbaar resultaat. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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Weddesteyn, Woerden 

Bevindingen 

• De gecontroleerde dossier op de PG-afdeling zijn compleet en laten samenhang zien. De 
agenda wordt gebruikt om observaties in te plannen. Er wordt uitvoerig gerapporteerd, 
waarbij de SOAP-methodiek breed wordt toegepast. 

• De gecontroleerde dossiers op de somatische afdelingen zijn nog niet compleet. Ten tijde 
van de audit wordt de levensgeschiedenis compleet gemaakt door de welzijns-
medewerkers. Opvallend is dat de logopedist acties schrijft in de levensgeschiedenis. De 
samenhang tussen risicosignalering, doelen en afspraken is lastig te volgen. De opvolging 
van acties is lastig te herleiden in het dossier. 

• Er wordt veel gerapporteerd en de rapportage wordt gebruikt om opvolging te geven aan 
de acties. De inrichting van het dossier biedt nog onvoldoende ondersteuning wanneer 
zorg en behandelingen complexer worden. 

Beschouwing 

De verbetering van de dossiers wordt strak geleid door de manager en de 
kwaliteitsverpleegkundigen. De projectmatige aanpak schept vertrouwen. Afgesproken is dat 
het resultaat van de inspanningen wordt getoetst in een tweede audit eind maart. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 
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3. District Utrecht-Stad 

KSW De Prinses, Utrecht 

Bevindingen 9 maart 

• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. 
• De samenhang in de dossiers is voldoende aantoonbaar. 
• Er wordt voldoende gerapporteerd; het observeren van de stemming kan nog beter. 
• De afspraak waar behandelaren een verzoek tot een observatie noteren is nog niet 

helder. De zorg maakt al gebruik van de agenda. 
• Medewerkers lieten zien dat ze de cliënten en inhoud van de dossiers goed kennen. 

Beschouwing 

Het verbeterproject verloopt goed gestructureerd onder leiding van de manager en 
kwaliteitsverpleegkundige. Dit "koppel" gaat over alle vier de KSW locaties van Utrecht-Stad. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

KSW Geuzenveste, Utrecht 

Bevindingen audit 9 maart 

• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. De levensgeschiedenis geeft een beeld 
van de cliënt maar wordt nog uitgebreider gemaakt deze periode. 

• De samenhang in de dossiers is aantoonbaar. 
• Bij een cliënt worden stemming en gedrag onderzocht vanwege actuele problematiek; de 

medicatie wordt aangepast en de arts vraagt de zorg te observeren; daarbij kan 
duidelijker worden aangeven waarop precies moet worden geobserveerd. 

• De behandelaren, zorg en management werken nauw samen op deze locatie. 

Beschouwing 

Het verbeterproject verloopt goed gestructureerd onder leiding van de manager en 
kwaliteitsverpleegkundige. Er worden de komende weken nog puntjes op de i gezet in een 
gecontroleerd proces. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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KSW Nieuw Chartreuse, Utrecht 

Bevindingen audit 1 maart 

• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. De levensgeschiedenis geeft een beeld 
van de cliënt maar wordt nog uitgebreider gemaakt deze periode. 

• De samenhang in de dossiers is aantoonbaar. 

Beschouwing 

Het verbeterproject verloopt goed gestructureerd onder leiding van de manager en 
kwaliteitsverpleegkundige. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

KSW Parkwijk, Utrecht 

Bevindingen audit 1 maart 2018 

• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. Op een transfer-formulier was de 
datum niet actueel; er bleken geen wijzigingen te zijn geweest waarna de 
wijzigingsdatum niet was bijgewerkt tijdens het opslaan. 

• De samenhang in de dossiers is aantoonbaar. 
• Het gebruik van de agenda (bijvoorbeeld een opdracht tot observatie door een 

behandelaar) is nog niet voor iedereen duidelijk. 

Beschouwing 

Het verbeterproject verloopt goed gestructureerd onder leiding van de manager en 
kwaliteitsverpleegkundige. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Rosendael, Utrecht 

Bevindingen audit 5 maart 2018 

• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. In algemene zin is de 
levensgeschiedenis volledig in beeld gebracht; een enkel dossier kort en bondig maar 
voldoende informatief. 
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• De samenhang in de dossiers is grotendeels aanwezig maar in de risicosignalering wordt 
bij een cliënt een verhoogd risico gezien dat niet wordt opgevolgd. 

• De agendafunctie in het ECD wordt goed gebruikt, ook voor opdrachten van de arts. 

Beschouwing 

Het verbeterproject verloopt goed gestructureerd onder leiding van de manager en 
kwaliteitsverpleegkundigen. De laatste hiaten in het dossier moeten nog worden opgelost, 
maar de verwachting is dat dit ruim voor 1 april is geregeld. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

Swellengrebel, Utrecht 

Bevindingen audit 29 maart 

• Naar aanleiding van het IGJ-bezoek aan deze locatie is een plan opgesteld met directe 
betrokkenheid van de programmadirecteur kwaliteit. Er is extra inzet geweest van HBO-V 
studenten en kwaliteitsverpleegkundigen om zorgmedewerkers te coachen en ruimte te 
geven om de cliëntdossiers op orde te brengen. 

• De behandelaren zijn nauw betrokken geweest bij het verbeterproject. 
• De laatste 2 weken zijn grote stappen gezet met aantoonbaar resultaat. 
• De gecontroleerde dossiers zien er compleet uit. De samenhang in de onderdelen van 

het dossier was goed. De rapportage was voldoende frequent en van inhoud; het 
rapporteren volgens de SOAP-methodiek moet verder worden ontwikkeld. 

Beschouwing 

De intensivering van de verbeteraanpak is succesvol gebleken. De komende tijd blijft de 
kwaliteitscoach betrokken bij deze locatie. Iedere afdeling heeft nu een verpleegkundige 
(niveau-4) om naast de kwaliteitsverpleegkundige de medewerkers te ondersteunen bij het 
methodisch werken en rapporteren. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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Tamarinde, Utrecht 

Bevindingen audit 27 februari  

• Op de afdeling kleinschalig wonen wordt een inhaalslag gemaakt met het compleet 
maken van de levensgeschiedenis. Het resultaat van die inspanning werd zichtbaar maar 
moet nog verder worden doorgevoerd. De samenhang in het dossier is zichtbaar. Een in 
het zorgleefplan geplande maandelijkse evaluatie door de diëtiste was in het dossier niet 
terug te vinden. 

• Op de PG-afdeling was het gecontroleerde dossier niet compleet. De levensgeschiedenis 
was nog te beperkt. 

• De samenhang in het dossier was onvoldoende herleidbaar. 
• De vrijheidsbeperkende maatregelen waren onvoldoende vermeld. 
• De psycholoog was tot het moment van het onderzoek nog onvoldoende betrokken op 

de PG-afdeling; de nieuwe psycholoog was bij het onderzoek aanwezig. 

Beschouwing 

Medewerkers konden desgevraagd nauwelijks informatie geven over hoe ver het 
verbetertraject was gevorderd. Wel vertelden medewerkers dat zij dossiers completer aan 
het maken waren voor wat betreft de levensgeschiedenis en de risicosignalering. In de 
maand maart is de aanpak geïntensiveerd met extra inzet van een kwaliteitsverpleeg-
kundige. Ook de coach van Waardigheid en Trots is nauw betrokken bij het verbetertraject. 
De resultaten worden opnieuw getoetst in een tweede audit. 

Bevindingen audit 28 maart 

• De gecontroleerde dossiers zagen er compleet uit. De levensgeschiedenis is nog niet 
altijd heel uitgebreid maar geeft wel een beeld over de cliënt. 

• De samenhang tussen de verschillende onderdelen van het dossier is in het algemeen 
aanwezig; toch zijn er nog enkele hiaten. 

• De rapportage is in het algemeen nog erg basaal. 

Beschouwing tweede audit 

In vergelijking met de eerste audit in februari is zichtbaar dat de dossiers completer zijn 
gemaakt. De samenhang in de dossiers is verbeterd. In enkele dossiers was nog niet altijd 
duidelijk hoe gesignaleerde risico's zijn uitgewerkt in het zorgleefplan of de afsprakenlijst. 
Afgesproken is dat alle dossiers in het paasweekeind nogmaals worden gecontroleerd om 
deze hiaten te herstellen. De gepresenteerde aanpak en betrokkenheid van medewerkers 
geeft vertrouwen dat dit wordt gerealiseerd. De rapportage behoeft veel aandacht de 
komende tijd. 
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Conclusies 

De verwachting is dat na controle in het paasweekeind de geconstateerde aandachtspunten 
in de samenhang worden opgelost, zodat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en 
samenhang aan de norm voldoen. Het resultaat moet in week 14 opnieuw worden getoetst 
en bevestigd. 

Tuindorp-Oost, Utrecht 

Bevindingen audit 19 februari 

• De gecontroleerde dossiers zijn nog niet compleet, het verbeterproject is nog in volle 
gang. De levensgeschiedenis is door de welzijnsmedewerkers mooi compleet gemaakt. 

• De samenhang in de dossiers is nog niet aantoonbaar. Gesignaleerde risico's zijn niet 
altijd uitgewerkt in doelen en/of afspraken. 

• Er is nog onduidelijkheid of de agenda wordt gebruikt voor het vastleggen van afspraken 
over observaties in opdracht van de behandelaren. 

• Evaluatie van zorgleefplannen is niet goed aantoonbaar; medewerkers vertellen dat 
informatie wel te vinden is in de vorige versie van het dossier. Deze informatie wordt nu 
opgehaald om het beeld compleet te krijgen. 

• Ook werden tijdens het onderzoek zorgmappen aangetroffen met zorgleefplannen en 
afspraaklijsten. Deze zijn later verwijderd. 

Beschouwing 

De controle van de dossiers wordt projectmatig aangepakt. De aanpak geeft vertrouwen dat 
de dossiers op 1 april op orde zijn. Op vrijdag 9 maart is een extra bezoek uitgevoerd om te 
controleren of de zorgmappen niet meer werden gebruikt bij de zorgverlening. Op dat 
moment werden alle mappen opgeschoond en werden zorgleefplannen en afspraaklijsten 
op papier in het archief gestopt. Met de verwachting dat het 100% op orde is, worden de 
dossiers nogmaals op compleetheid en samenhang gecontroleerd in week 12. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 
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Warande, Utrecht 

Bevindingen 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is aantoonbaar aanwezig. 
• In het gesprek met de zorg en behandelaren werd duidelijk dat het nog niet voor 

iedereen duidelijk is waar een opdracht tot observatie van de behandelaren aan de zorg 
wordt genoteerd in het ECD. De zorg gebruikte daarvoor de agenda, terwijl 
behandelaren spraken over een takenlijst. Het werd duidelijk dat de takenlijst ooit zou 
worden geïmplementeerd in het ECD, maar dit is voorlopig niet werkbaar gebleken. De 
takenlijst wordt dus niet gebruikt. 

Beschouwing 

Onder leiding van de kwaliteitsverpleegkundige en in gezamenlijkheid met de behandelaren 
zijn mooie resultaten geboekt. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

30 



Overal 10.2.e 	 Doc. 377 

4. District ZHE-Breda 

Bernissesteyn, Zuidland 

Bevindingen audit 5 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn nog onvoldoende compleet. Diverse items waren niet 
opgenomen in de formulieren. 

• De samenhang in het dossier is nog onvoldoende. Niet alle doelen komen voort uit de 
risicosignalering. 

• Evaluaties zijn onvoldoende herleidbaar in de zorgleefplanbespreking. 
• Er wordt onvoldoende op doelen gerapporteerd. 
• De door het expertteam uitgedragen werkmethodiek is nog onvoldoende opgepakt. 

Beschouwing 

Het expertteam heeft opnieuw meegekeken naar de inrichting van het dossier. De manager 
van de locatie brengt meer structuur in het verbeterproces. De resultaten hiervan worden in 
een tweede audit getoetst. 

Bevindingen audit 28 maart 

• Tijdens de audit blijkt dat 100% van de dossiers is gecontroleerd, maar bij 35% moeten 
de voorgestelde wijzigingen nog worden verwerkt. 

• Bij controle van de dossiers blijken deze wel compleet te zijn; er is zichtbaar gewerkt aan 
de verbetering van de inhoud. 

• In de samenhang tussen de onderdelen worden nog hiaten gezien, zichtbaar is dat nog 
niet alle correcties zijn verwerkt. 

• De rapportage is meer zichtbaar, maar heeft nog veel aandacht nodig de komende tijd. 
Rapportage met de SOAP-methode moet verder ontwikkeld worden. 

Beschouwing tweede audit 

In vergelijking met de eerste audit is zichtbaar dat de dossiers completer zijn gemaakt. De 
samenhang in de dossiers is verbeterd. In enkele dossiers was nog niet altijd duidelijk hoe 
gesignaleerde risico's zijn uitgewerkt in het zorgleefplan of de afsprakenlijst. Afgesproken is 
dat alle dossiers die nog niet zijn gecorrigeerd in het paasweekeind worden aangevuld en 
gecontroleerd om deze hiaten te herstellen. De al gerealiseerde verbeteringen en de 
georganiseerde aanpak voor de komende dagen geeft vertrouwen dat dit wordt 
gerealiseerd. 
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Conclusies 

De verwachting is dat na controle in het paasweekeind de geconstateerde aandachtspunten 
in de samenhang worden opgelost, zodat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en 
samenhang aan de norm voldoen. Het resultaat moet echter in week 14 opnieuw worden 
getoetst en bevestigd. 

Blankenburg, Rozenburg 

Bevindingen audit 22 februari  

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is aantoonbaar. 
• Er wordt frequent gerapporteerd. 
• De kwaliteitsverpleegkundige en de manager hebben het verbeterproject nauw onder 

controle. 

Beschouwing 

Er is systematisch gewerkt aan verbetering van het dossier en dat is zichtbaar. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

De Plantage, Brielle 

Bevindingen audit 12 maart 

• De gecontroleerde dossiers zien er goed compleet uit. 
• De samenhang in het dossier is nog niet zonder hiaten. 
• Er wordt voldoende gerapporteerd op doelen maar de SOAP-methode wordt nog niet 

voldoende toegepast. 
• De manager merkt op de actualiteit van de dossiers wijzigt door veranderingen in de 

situatie van de cliënten. Kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren proberen daar zo 
snel mogelijk op in te spelen; daar wordt naar eigen zeggen strak op gestuurd. 

• Tijdens de audit wordt de betrokkenheid van kwaliteitsverpleegkundigen, artsen en EVV-
ers gezien. 

Beschouwing 

De ECD-expert die betrokken is bij de begeleiding van de Plantage bevestigt dat de dossiers 
tijdens de tweede audit al verbeterd waren. Een extra kwaliteitsverpleegkundige is 
toegevoegd om de dossiers voor 1 april op orde te krijgen. De samenwerking tussen 
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kwaliteitsverpleegkundigen, zorgmedewerkers en behandelaren is sterk en dat geeft 
vertrouwen in het resultaat en borging in de toekomst. In week 12 wordt nogmaals een 
audit uitgevoerd om te toetsen of de resultaten daadwerkelijk zijn bereikt. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

Dierenriem, Hellevoetsluis 

Bevindingen audit 14 maart 

• De gecontroleerde dossier zijn compleet. 
• De dossiers laten voldoende samenhang zien. 
• Tijdens de audit is een gedeelte van een MDO bijgewoond Er wordt duidelijk nauw 

samengewerkt tussen zorg en behandelaren; zorg en behandeling worden systematisch 
geëvalueerd en bevindingen aantoonbaar vastgelegd in het dossier. 

• De rapportage op doelen zou volgens de SOAP-methodiek moeten worden uitgevoerd. 
Dat gebeurt nog niet altijd. De rapportage is op doelen is echter wel voldoende om de 
continuïteit van cliëntgerichte zorg en behandeling te waarborgen. 

Beschouwing 

Deze locatie heeft door goede samenwerking en een systematische aanpak mooie resultaten 
bereikt. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Grootenhoek, Hellevoetsluis 

Bevindingen audit 12 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is voldoende aantoonbaar. 
• De rapportage is voldoende, maar de SOAP-methodiek wordt nog niet consequent 

gehanteerd. Dit wordt voor nu beoordeeld als een aandachtspunt voor de borgingsfase. 
• Manager, kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren werken goed samen 
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Beschouwing 

Deze locatie is twee keer bezocht (februari en maart) en heeft een enorme slag gemaakt. De 
gevolgde aanpak geeft vertrouwen dat het bereikte niveau kan worden vastgehouden en de 
komende periode wordt geborgd. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Hart van Groenewoud, Spijkenisse 

Bevindingen audit 14 februari  

• De gecontroleerde dossiers zijn op onderdelen nog niet helemaal volledig. 
• De individuele gezondheidsrisico's zijn nog niet altijd vertaald naar doelen en passende 

acties. 
• Op bijzonderheden werd niet altijd voldoende gerapporteerd. 
• De manager, kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren hebben wekelijks overleg over 

de stand van zaken. 
• Het verbeterproject wordt systematisch aangepakt. 

Beschouwing 

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten heeft het expertteam contact gehad met de 
kwaliteitsverpleegkundigen om verbeteracties te bespreken. Het expertteam merkt op dat 
de verbeterslag projectmatig goed op koers ligt. Dit rechtvaardigt de verwachting dat het 
dossier op 1 april in de basis voldoende op orde is om continuïteit in cliëntgerichte zorg en 
behandeling te waarborgen. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

Hart van Rozenburg, Rozenburg 

Bevindingen  

• De gecontroleerde dossiers waren compleet. 
• De samenhang in de dossiers was nog onvoldoende aantoonbaar. Het verband tussen 

risicosignalering en het zorgleefplan/afspraaklijst is nog niet altijd herleidbaar. 
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• De rapportage is frequent en is voldoende ondersteunend aan zorg en behandeling. 

Beschouwing 

De kwaliteitsverpleegkundige op deze locatie gaat nauw samenwerken met de 
verpleegkundige van Blankenburg om een inhaalslag te maken; op Blankenburg is dat 
immers al gebeurd. Het expertteam geeft aan dat na de audit een grote inhaalslag is 
gemaakt en dat de dossiers half maart op orde zijn. Er is vertrouwen dat het resultaat op 
deze locatie voor 100% wordt behaald. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 

Hart van Zuidland, Zuidland 

Bevindingen audit 5 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn nog onvoldoende compleet. Diverse items waren niet 
opgenomen in de formulieren. 

• De samenhang in het dossier is nog onvoldoende. Risicosignalering is onvoldoende 
uitgewerkt. 

• Evaluaties zijn onvoldoende herleidbaar in de zorgleefplanbespreking. 
• Er wordt onvoldoende op doelen gerapporteerd. 
• De door het expertteam uitgedragen werkmethodiek is nog onvoldoende opgepakt. 

Beschouwing 

Het expertteam heeft opnieuw meegekeken naar de inrichting van het dossier. De manager 
van de locatie brengt meer structuur in het verbeterproces. De resultaten hiervan worden in 
een tweede audit getoetst. 

Bevindingen audit 28 maart 

• Bij controle van de dossiers blijken deze wel compleet te zijn; er is zichtbaar gewerkt aan 
de verbetering van de inhoud. 

• In de samenhang tussen de onderdelen worden nog hiaten gezien, zichtbaar is dat nog 
niet alle correcties zijn verwerkt. 

• De rapportage is meer zichtbaar, maar heeft nog veel aandacht nodig de komende tijd. 
Rapportage met de SOAP-methode moet verder ontwikkeld worden. 
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Beschouwing tweede audit 

In vergelijking met de eerste audit is zichtbaar dat de dossiers completer zijn gemaakt. De 
samenhang in de dossiers is verbeterd. In enkele dossiers was nog niet altijd duidelijk hoe 
gesignaleerde risico's zijn uitgewerkt in het zorgleefplan of de afsprakenlijst. Afgesproken is 
dat alle dossiers in het paasweekeind worden aangevuld en gecontroleerd om deze hiaten te 
herstellen. De al gerealiseerde verbeteringen en de georganiseerde aanpak voor de 
komende dagen geeft vertrouwen dat dit tijdig wordt gerealiseerd. 

Conclusies 

De verwachting is dat na controle in het paasweekeind de geconstateerde aandachtspunten 
in de samenhang worden opgelost, zodat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en 
samenhang aan de norm voldoen. Het resultaat moet echter in week 14 opnieuw worden 
getoetst en bevestigd. 

Herman Gorterhof, Spijkenisse 

Bevindingen audit 9 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn behoorlijk compleet en geven een goed beeld over de 
cliënt. 

• De samenhang in de dossiers is nog niet altijd goed uitgewerkt; niet alle 
aandachtspunten uit de risicosignalering zijn altijd goed uitgewerkt. 

• Niet alle acties in het zorgleefplan zijn in verbinding met het gestelde doel. 
• Daardoor is de rapportage nog onvoldoende en wordt deze nog onvoldoende volgens de 

SOAP-methodiek opgesteld. 
• De kwaliteitsverpleegkundige is nauw betrokken bij het verbetertraject. 

Beschouwing 

Op deze locatie wordt niet-complexe zorg verleend. De aanwezige kwaliteitsverpleegkundige 
biedt veel ondersteuning aan de medewerkers. Er is een planning gemaakt waarin staat dat 
alle dossiers eind maart op orde zijn. Dit wordt een tweede audit gecontroleerd. 

Conclusies 

In week 12 is een steekproefsgewijze controle van de dossiers herhaald om te beoordelen of 
de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. Op basis van deze controle is 
geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en samenhang voldoen 
aan de norm. 
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Rozenhoek, Hellevoetsluis 

Bevindingen audit 14 maart 

• De gecontroleerde dossiers waren nog niet compleet. De levensgeschiedenis is nog niet 
voor iedere cliënt compleet gemaakt, aan de overige dossiers wordt systematisch 
gewerkt om dit op orde te krijgen. 

• De samenhang in de dossiers is niet duidelijk. De risicosignalering is niet herleidbaar 
uitgewerkt in het zorgleefplan en de afspraaklijst. 

• Sinds 15 januari is de medische dienst overgenomen door artsen van Gericall. De artsen 
zijn voortvarend van start gegaan met de evaluatie en aanpassing van de 
zorgleefplannen. Verbinding met de zorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt; de 
capaciteit van beschikbare kwaliteitsverpleegkundigen is beperkt. De psycholoog is ook 
net gestart op deze locatie. 

• De rapportage is voldoende aanwezig om een basale continuïteit in zorg en behandeling 
te waarborgen. De rapportage van de fysiotherapie laat nog onvoldoende continuïteit 
zien. 

Beschouwing 

De voortvarende start van de artsen voor wat betreft het evalueren en bijstellen van de 
dossiers laat een veelbelovende compleetheid en samenhang zien bij de dossiers die al zijn 
aangepast. De verwachting van de medewerkers is dat dit voor 1 april voor 100% is 
gerealiseerd. De capaciteit kwaliteitsverpleegkundigen is beperkt, zodat het risico bestaat 
dat de zorg onvoldoende mee kan komen met de dossiercontrole. Daarom is hulp geboden 
vanuit locatie Dierenriem. Een tweede audit wordt gepland om het resultaat te toetsen. 

Bevindingen audit 28 maart 

• Bij controle van de dossiers blijkt één dossier nog niet compleet te zijn; de 
risicosignalering is nog niet volledig. 

• In de samenhang tussen de onderdelen worden nog hiaten gezien. In één dossier blijkt 
een gesignaleerd risico nog niet in het zorgleefplan te zijn opgenomen. 

Beschouwing tweede audit 

De locatie heeft de afgelopen twee weken weer grote slagen gemaakt met het systematisch 
controleren en verbeteren van de dossiers. Er zijn nog hiaten aangetroffen. Afgesproken is 
dat alle dossiers in het paasweekeind worden aangevuld en gecontroleerd om deze hiaten te 
herstellen. De al gerealiseerde verbeteringen en de georganiseerde aanpak voor de 
komende dagen geeft vertrouwen dat dit wordt gerealiseerd. 
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Conclusies 

De verwachting is dat na controle in het paasweekeind de geconstateerde aandachtspunten 
in de samenhang worden opgelost, zodat de cliëntdossiers op de aspecten compleetheid en 
samenhang aan de norm voldoen. Het resultaat moet echter in week 14 opnieuw worden 
getoetst en bevestigd. 

Torenhoeve, Hellevoetsluis 

Bevindingen  

• De gecontroleerde dossiers zijn voor het grootste deel compleet; er worden enkele 
hiaten gezien. 

• De dossiers laten voldoende samenhang zien. 
• Er wordt voldoende gerapporteerd, maar de SOAP-methodiek wordt nog onvoldoende 

toegepast. Dat is een aandachtpunt voor de periode waarin borging plaatsvindt. 
• Kwaliteitsverpleegkundigen, EVV-ers en behandelaren werken voortvarend samen. 

Beschouwing 

Deze relatief kleine locatie werkt projectmatig aan de kwaliteit van de dossiers. De 
kwaliteitsverpleegkundige werkt ook op locatie Dierenriem met goed resultaat aan de 
dossiers. De aanpak geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat de laatste puntjes op de i 
voor 1 april zijn gezet. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Vier Ambachten, Spijkenisse 

Bevindingen audit 30 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet en samenhangend; het revalidatieplan is 
leidend. 

• Er wordt voldoende gerapporteerd. 

Beschouwing 

Op deze locatie wordt alleen geriatrische revalidatiezorg verleend. De medische regie is 
zichtbaar en kwaliteitsverpleegkundigen zijn nauw betrokken. 
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Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 

Zes Rozen, Spijkenisse 

Bevindingen audit 9 maart 

• De gecontroleerde dossiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is duidelijk herleidbaar. 
• De betrokken kwaliteitsverpleegkundige heeft de EVV-ers veel begeleiding gegeven en 

de dossiers systematisch gecontroleerd. Met aantoonbaar effect. 
• Er wordt nog niet consequent volgens de SOAP-methodiek gerapporteerd, maar de 

rapportage op doelen is voldoende. 

Beschouwing 

Een eerdere audit in december 2017 leverde een aantal verbeterpunten op. In de afgelopen 
maanden is een grote verbeterslag gemaakt op deze locatie. Dat is terug te zien in de 
cliëntdossiers. 

Conclusies 

De cliëntdossiers voldoen op de aspecten compleetheid en samenhang aan de norm. 
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1 	Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna 'de inspectie') heeft in 
de periode van 5 april 2018 tot en met 19 april 2018 getoetst of Stichting Careyn 
inclusief haar werkmaatschappijeni  (hierna als geheel: Careyn) voldoet aan deel-I 
van aanwijzing2  van de inspectie d.d. 7 november 2017, na het verstrijken van de 
verbetertermijn tot 1 april 2018. 

Op 12 april heeft de inspectie locatie Careyn-Hart van Zuidland in Zuidland 
onaangekondigd bezocht. In dit document beschrijft de inspectie haar bevindingen. 
Na vaststelling van de bevindingen stelt de inspectie een algemeen rapport op over 
de naleving van deel-I van genoemde aanwijzing. De inspectiebevindingen zijn een 
onderdeel daarvan. 

Voor het toetsen van de naleving van deel-I van de aanwijzing is de wet en 
regelgeving relevant zoals benoemd in die aanwijzing. 

Waar dat kan, schrijft de inspectie haar rapporten in de tegenwoordige tijd. Dit doet 
zij om de leesbaarheid te verhogen. Een aantal begrippen in dit rapport is 
vastgelegd in een verklarende woordenlijst. 

1 Stichting Careyn, althans Aveant B.V. ,althans Zuwe Zorg B.V., althans Careyn Zuid-Hollandse eilanden B.V., 

althans Careyn DWO/NWN B.V.. Als geheel: Careyn 

2 https://www.iotnI/documenten/brieven/2017/11/15/aanwnzino-carevn-schiedam-november-2017   
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2 	Bevindingen inspectie Careyn-Hart van Zuidland d.d. 12 april 2018 

2.1 	Bevindingen locatiebezoek Careyn—Hart van Zuidland 

Op 12 april heeft de inspectie locatie Hart van Zuidland bezocht. 
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Zuid-Hollandse Eilanden. 
In de bijlage 2 staat een korte beschrijving van de locatie. 

De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of op deze locatie de tekortkomingen die 
betrekking hebben op deel-I van de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 november 
2017 zijn weggenomen. In bijlage 1 staat een korte beschrijving van de werkwijze. 
Bij dit inspectiebezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
1. Een rondgang over een van de afdelingen; 
2. Gesprekken met drie zorgverleners; 
3. Gesprek met locatiemanagement (delegatie van het actuele ontwikkelteam); 
4. Inzage in vijf cliëntdossiers afkomstig van verschillende huiskamers; 
5. Resultaatverslag van Careyn dd 31-3-2018 inclusief addendum. 

2.1.1 	Cliëntdossier 

Introductie 
Careyn startte in 2017 met het vereenvoudigen van de ECD. 
Het vernieuwde ECD is gebruiksvriendelijk omdat onder meer in het zorgleefplan de 
doelen op maat zijn gesneden voor een cliënt en zijn terugbracht tot een 
overzichtelijk aantal. 
Voor zorgvuldige dossiervoering kent Careyn gerichte instructies. Careyn heeft het 
vernieuwde ECD geïmplementeerd aan de hand van scholingsaanbod en training on 
the job. Het werken met tablets faciliteert zorgverleners. Zo kunnen zij tijdens de 
zorg een actueel overzicht van de zorgafspraken inzien wanneer dat relevant is. 
Het ECD beschikt over een controlefunctie voor het beheer; deze zogenaamde 
'check op compleetheid' heeft voornamelijk een kwantitatieve invalshoek. 
Careyn heeft een klankbordgroep die het onderhoud (releases) van het ECD 
inhoudelijk ondersteunt; dit draagt bij aan nuttige verbeteringen in het ECD. Naast 
technici zijn in deze klankbordgroep ook de zorgteams en behandelteams 
(inhoudelijk) vertegenwoordigd. 

a) 	ledere cliënt beschikt over een compleet en actueel dossier; 

Locatie Hart van Zuidland voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen 

Op basis van documentinzage, de rondgang, de gesprekken met zorgverleners en 
de inzage van de cliëntdossiers constateert de inspectie het volgende: 

De inspectie ziet dat iedere cliënt beschikt over een elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD) met daarin een actueel zorgplan. Zij treft op de bezoekdag geen 
papieren versies van het dossier aan. De inspectie treft recent ingevulde GWI's 
(Groningen Wellbeing Indicator) en risico-inventarisaties aan in de dossiers. 

Zorgverleners vullen voor iedere cliënt halfjaarlijks de GWI in en schatten minstens 
ieder half jaar de cliëntgebonden risico's in aan de hand van een aantal vaste 
vragen. Waar nodig hebben behandelaars dit aangevuld. De betreffende 

Pagina 4 van 10 



Concept inspectiebevindingen bezoek CAREYN-HART VAN ZUIDLAND in Zuidland op 12 april 2018 (V200 43) 
Betreft toetsing naleving deell-aanwijzing dd 7-11-2017 (V2002962) 	 oc. 378 

gezondheidsrisico's en wensen van de cliënten zijn terug te vinden in de ECD's. 
Iedere GWI bevat een uitgebreide levensgeschiedenis van de betreffende cliënt. 

Het multidisciplinair werken komt in de cliëntdossiers duidelijk naar voren. 
Zo maken behandelaren een risico-inventarisatie vanuit de eigen discipline. Ook treft 
de inspectie actuele voorbereidingen van behandelaren op de zorgleefplanbespreking. 
Deze informatie is inzichtelijk voor de zorgverlening. In verschillende cliëntdossiers 
ziet de inspectie plannen van behandelaars terug. Zo ziet zij transferplannen van de 
fysiotherapeut en benaderingsplannen van de psycholoog. 

Zorgverleners nodigen cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers uit voor hun 
zorgleefplanbesprekingen. Hiermee hebben zij invloed op de besluitvorming over het 
zorgaanbod voor henzelf. De inspectie treft merendeels door de cliënt ondertekende 
zorgleefplannen. Als het akkoord (nog) niet is vastgelegd, is er een aannemelijke 
verklaring. 

Zorgverleners geven aan de cliëntagenda's te gebruiken voor de dagplanning. De 
inspectie ziet afspraken in de cliëntagenda's terug. In de agenda's staan de 
afspraken die gemaakt zijn in het zorgleefplan en in het Afspraak = 
Afspraakformulier (hierna: afsprakenblad). Bijvoorbeeld ziet de inspectie op het 
afsprakenblad dat een cliënt iedere maandag naar de bingo gaat. Deze afspraak 
komt wekelijks terug in de cliëntagenda. 

De inspectie ziet in meerdere dossiers samenhang tussen de GWI, het zorgleefplan 
en het afsprakenblad (zie hiervoor onder c). 

In Hart van Zuidland is het een afspraak om minimaal één keer per week op de 
doelen in het zorgleefplan te rapporteren. Uit dossierinzage blijkt dat zorgverleners 
deze afspraak opvolgen. Zo signaleren zorgverleners gezondheidsveranderingen 
tijdig en zorgen zij dat de cliënt de benodigde en de afgesproken zorg krijgen. 
In de rapportages is zowel aandacht voor doelen uit het zorgplan als voor welzijn 
van cliënten. De inspectie leest bij verschillende cliënten dat ze hebben genoten van 
een activiteit of een tevreden uitstraling hadden. 

b) 	Cliëntdossiers zijn op alle momenten voor de zorgverleners die direct betrokken zijn 
bij de zorgverlening toegankelijk; 

Locatie Hart van Zuidland voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

Op basis van documentinzage, de rondgang, de gesprekken met zorgverleners en 
de inzage van de cliëntdossiers constateert de inspectie het volgende: 

Iedere zorgverlener die werkzaam is binnen Hart van Zuidland heeft een eigen account 
met toegang tot het interne Careyn-portaal en de voor hen relevante ECD's. 
Binnen Hart van Zuidland zijn tablets aanwezig. Zorgverleners kunnen hierop het ECD 
inzien en rapporteren. Zorgverleners vertellen dat zij gedurende hun hele dienst 
rapporteren. Doordat zij continu een tablet bij de hand hebben, kunnen zij relevante 
informatie direct in het cliëntdossier noteren. 

Er werken voornamelijk vaste invalkrachten bij Hart van Zuidland. Zij zijn in het bezit 
van een eigen inlogcode. Eventuele invalkrachten krijgen van Careyn een eigen 
inlogcode en een gepaste autorisatie voor inzage in het ECD en het rapporteren. 
Gesprekspartners vertellen dat zij niet veel met invalkrachten werken. 
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Ieder cliëntdossier bevat een logisch verband tussen enerzijds de wensen, 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en anderzijds de invulling 
van de zorg en behandeling; 

Locatie Hart van Zuidland voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

Op basis van documentinzage, de rondgang, de gesprekken met zorgverleners en 
de inzage van de cliëntdossiers constateert de inspectie het volgende. 

De cliëntdossiers tonen samenhang in het zorgaanbod en laten een methodische 
aanpak zien, inclusief periodieke evaluaties. 

Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners de cliënten kennen. Zij gebruiken een 
actueel GWI van minder dan een half jaar oud om deze kennis op te doen of verder 
te verdiepen. De inspectie ziet dat er samenhang is tussen de GWI, het zorgplan 
en/of het afspraakformulier. Zo geeft een cliënt aan dat zij graag meer 
huishoudelijke taken zou doen, zoals de was strijken. Een andere cliënt doet graag 
mee aan de bingo. Deze afspraken ziet de inspectie terug in de dagagenda's. Ook 
rapporteren zorgverleners hoe de cliënten de activiteiten ervaren hebben. 

Zowel zorgverleners als behandelaars brengen gezondheidsrisico's in kaart. De 
inspectie ziet dat deze verschillende risico-inventarisaties elkaar aanvullen. De 
inspectie ziet in verschillende dossiers dat zorgverleners afwegen welke 
geïnventariseerde risico's zij opnemen in het zorgleefplan of in het afsprakenblad. 
Deze afwegingen maken zij multidisciplinair, op basis van de wensen en behoeften 
van de cliënt. Zo leest de inspectie dat een cliënt een verhoogd risico heeft op 
vallen. Eén van oorzaken is de vermoeidheid van de cliënt. De cliënt slaapt slecht, 
doordat zij bepaalde slaapgewoontes heeft. De reden voor deze slaapgewoontes 
staat beschreven in de GWI. De zorgverlener, arts en fysiotherapeut bespreken dit 
in de zorgleefplanbespreking met de cliëntvertegenwoordiger. In dit overleg weegt 
het multidisciplinair team af welk doel belangrijker is; minder valgevaar of meegaan 
in de voorkeur van de cliënt. Het team besluit in overleg met de 
cliëntvertegenwoordiger om mee te gaan in de voorkeur van de cliënt en accepteert 
het verhoogde valrisico. Dit alles is vastgelegd in het cliëntdossier. 

Multidisciplinaire besluitvorming over zorg en behandeling is navolgbaar in het 
cliëntdossier. Minimaal één keer per half jaar vindt multidisciplinaire afstemming 
plaats in de vorm van een zorgleefplanbespreking. Hierbij zijn ook de cliënt en/of 
diens vertegenwoordiger aanwezig. Alle relevante disciplines en ook de 
cliënt/cliëntvertegenwoordiger leveren vooraf input. De zorgverlener vult de GWI en 
risico-inventarisatie in. Deze formulieren dienen als input voor de 
zorgleefplanbespreking. Zo leest de inspectie dat behandelaars en zorgverleners het 
gebruik van psychofarmaca bespreken met een cliëntvertegenwoordiger. De 
behandelaren besluiten na een analyse van het probleemgedrag dat een 
benaderingsplan de voorkeur verdient boven de medicatie. Een verslag van dit 
gesprek is zichtbaar in het cliëntdossier. Ook treft de inspectie het 
benaderingsadvies aan. 
De behandelaren besluiten na een analyse van het probleemgedrag dat medicatie 
een benaderingsplan de voorkeur verdient boven de medicatie. Een verslag van dit 
gesprek is zichtbaar in het cliëntdossier. Ook treft de inspectie het 
benaderingsadvies aan. 
De zorgverlener maakt een verslag van de zorgleefplanbespreking, dat de inspectie 
terugziet in het ECD. Degene die hiervoor verantwoordelijk is gemaakt tijdens de 
bespreking past het zorgleefplan aan. De zorgverlener actualiseert het zorgleefplan 
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en het afsprakenblad, ook als tussentijds nieuwe afspraken volgen. De inspectie 
treft op de bezoekdag actuele zorgleefplannen die niet ouder zijn dan een half jaar. 
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Zorgverleners rapporteren minimaal wekelijks, zo niet dagelijks of tijdens iedere 
dienst op de specifieke zorgdoelen (zie hiervoor onder a). 
Uit dossierinzage blijkt duidelijke samenhang tussen de rapportages als dit nodig is. 
Zorgverleners gaan actief in op observatieverzoeken van behandelaars. Zo leest de 
inspectie dat een cliënt op eigen verzoek een spalk om de hand draagt. 
Zorgverleners moeten daarom alert te zijn op mogelijke drukplekjes en huidletsel. 
De inspectie leest in de rapportage terug dat zorgverleners hier inderdaad op letten. 
Zorgverleners volgen elkaars rapportages op. Zo leest de inspectie dat een cliënt 
een wondje heeft. Dagelijks rapporteren zorgverleners naar elkaar over de toestand 
van het wondje, waarbij ze de rapportage van voorgaande dagen als referentie 
gebruiken. Ook opdrachten zoals maandelijks wegen of de tensie controleren volgen 
zorgverleners aantoonbaar op. 

2.1.2 	Deskundigheid en inzet zorg verleners 

Introductie 
Het onderdeel onder f) uit de aanwijzing gaat over professionele informatieoverdracht 
over de cliëntenzorg en houdt verband met het voorkomen van hoge werkdruk en/of 
overbelasting van zorgverleners. 
Voor zorgvuldige dossiervoering en de informatieoverdracht binnen de zorgverlening 
kent Careyn gerichte instructies. Die staan opgenomen in het kwaliteitshandboek van 
Careyn en gelden in alle districten . Overlappende werktijd tussen diensten is hiervan 
een onderdeel. 

f) 	Careyn organiseert de zorg zodanig dat er voldoende werktijd beschikbaar is voor 
adequate rapportage en overdracht van zorg; 

Locatie Hart van Zuidland voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

Op basis van documentinzage, de rondgang, de gesprekken met zorgverleners en 
de inzage van de cliëntdossiers constateert de inspectie het volgende: 

Verschillende zorgverleners geven aan voldoende tijd te hebben voor het schrijven 
van rapportages. De inspectie treft voldoende rapportages aan in het ECD. 
Zorgverleners rapporteren dagelijks minimaal eenmaal. Zorgverleners geven aan 
dat door het gebruik van de tablets het rapporteren gemakkelijker en minder 
tijdsintensief is geworden. Zij kunnen nu direct rapporteren als zij bij een cliënt 
zijn. 

Tussen de verschillende diensten zit tenminste 15 minuten overlaptijd. In deze tijd 
lezen zorgverleners de rapportages en dragen ze bijzonderheden mondeling aan 
elkaar over. 
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Bijlage 1 Methode inspectiebezoeken en selectie locaties 

De inspectie selecteerde voor dit onderzoek zes locaties op basis van de informatie in 
het toegezonden resultaatverslag door Careyn. De inspectie koos de bezochte locaties, 
evenredig verspreid over de vier districten van Careyn. Daarbij koos de inspectie 2 
locaties die volgens het resultaatverslag van Careyn, op relevante punten, redelijk 
goede beoordelingen hadden gekregen bij de interne audits van Careyn én sinds 2016 
niet waren bezocht door de inspectie. Ook koos de inspectie 2 locaties die de inspectie 
eerder bezocht had, voorafgaand aan de aanwijzing (najaar 2017). Tenslotte koos de 
inspectie nog 2 andere locaties die sinds 2016 niet waren bezocht door de inspectie. 

Tijdens inspectiebezoeken toetsen twee inspecteurs of de zorg wordt gegeven zoals is 
voorgeschreven in wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld 
vastgestelde kwaliteitskaders. Bij deze zes inspectiebezoeken was één van de 
inspecteurs nog niet eerder bij het toezicht op Careyn betrokken. 
Bij dit onderzoek beperkt de inspectie zich tot het beoordelen in hoeverre Careyn op 
de betreffende locatie de aanwijzing heeft nageleefd voor wat betreft het deel-I. De 
inspectie richt zich hiervoor specifiek op de genoemde aspecten in de aanwijzing en 
onderliggende tekortkomingen. Het beoordelen ervan gebeurt aan de hand van het 
beschikbare toezichtkader van de inspectie. Voor de beoordeling beperkt de inspectie 
zich bij dit onderzoek tot een tweepuntschaal. 

Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens een 
inspectiebezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen 
te vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door Careyn geboden zorg 
voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld 
vastgestelde kwaliteitskaders. 
Kortom, waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van de volgende informatiebronnen: 
1. Een korte rondgang over de locatie; 
2. Cliënten die op locatie verblijven; 
3. Eventuele cliëntvertegenwoordigers van cliënten; 
4. Gesprekken met zorgverleners op afdelingen; 
5. Eventuele gesprekken met behandelaars; 
6. Gesprekken met locatieverantwoordelijken en/of regiomanagement 
7. Inzage in 5 à 9 cliëntdossiers per locatie; 
8. Toegezonden resultaatverslagen. 
Bij de introductie van de inspectiebevindingen per locatie beschrijft de inspectie welke 
informatiebronnen bij het bezoek gebruikt zijn om tot de beoordelingen te komen. 
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Bijlage 2 Korte beschrijving bezochte locaties 

Beschrijving Careyn - Hart van Zuidland  

Hart van Zuidland is onderdeel van het district Zuidhollandse Eilanden. Hart van 
Zuidland staat midden in het dorp Zuidland, vlak naast een andere locatie van 
Careyn: Bernissesteyn. 
Een manager zorg stuurt Hart van Zuidland aan; deze is verantwoordelijk voor 
meerdere locaties van Careyn binnen het district Zuidhollandse Eilanden. 

Hart van Zuidland is een nieuwe locatie met kleinschalig wonen en biedt plaats aan 28 
cliënten. De cliënten wonen verdeeld over vier woongroepen van zeven cliënten op de 
begane grond en de eerste verdieping. Hart van Zuidland opende in april 2017 haar 
deuren. Hart van Zuidland is een erkende Bopz-instelling. 
Er is één woongroep voor cliënten met een somatische zorgvraag (zorgzwaartepakket 6). 
De overige drie woongroepen zijn bestemd voor cliënten met een psychogeriatrische 
zorgvraag (zorgzwaartepakket 5). Iedere cliënt heeft een eigen tweekamerappartement 
met eigen sanitair. Per woongroep is er een huiskamer. De huiskamer heeft een eigen 
keuken waarin zorgverleners dagelijks met cliënten maaltijden bereiden. Zo nodig kent 
Hart van Zuidland leefcirkels toe aan cliënten. 

Ongeveer 25 zorgverleners zorgen voor de cliënten van Hart van Zuidland. De meeste 
van hen zijn verzorgende niveau 3. Er zijn ook enkele helpenden niveau 2 en een 
aantal verpleegkundigen. Ten tijde van het inspectiebezoek zijn twee 
kwaliteitsverpleegkundigen betrokken bij locatie Hart van Zuidland. In de nacht is er 
één verzorgende of verpleegkundige aanwezig. Indien nodig kan deze een beroep 
doen op de twee nachtdiensten bij het naastgelegen Bernissesteyn. 

De formatie binnen Hart van Zuidland is op orde, er staan op het moment van 
bezoeken geen vacatures uit. Hart van Zuidland maakt zoveel mogelijk gebruik van 
vaste invalkrachten. 
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Addendum 

Aan 	 Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, mevrouw 

Van 	 Raad van Bestuur Careyn 

Betreft 	 Addendum op resultaatverslag d.d. 31 maart jl. 

Datum 	 3 april 2018 

Status 	 Ter informatie 

Op 31 maart jl. ontving de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) het resultaatverslag 
van Careyn i.v.m. het aflopen van de eerste termijn in het kader van de Aanwijzing d.d. 7 november 
2017. In aanvulling op dit resultaatverslag brengen wij graag nog een tweetal zaken onder uw 
aandacht. 

1. Noro-virus op twee locaties 
Van praktische aard is het feit dat wij momenteel op twee intramurale locaties van Careyn in het 
district DWO-NWN te kampen hebben met het Noro-virus. Het betreft de Rozenhof in Naaldwijk en De 
Ark in Wateringen. Een bezoek van de IGJ op deze locaties is op dit moment helaas niet mogelijk. Het is 
nog niet te zeggen wanneer deze locaties weer te bezoeken zijn. Wij gaan ervan uit dat wij hierin op 
uw begrip kunnen rekenen. 

Uiteraard is het wel mogelijk om op afstand de digitale dossiers in te zien en te beoordelen op 
samenhang en compleetheid. Het zal echter lastiger te realiseren zijn om te toetsen op de aspecten b. 
toegankelijkheid dossiers en f. tijd voor overdracht en rapportage, aangezien de betreffende 
medewerkers dan naar een andere locatie moeten reizen (cq. dit vooraf moeten in plannen). Mocht u 
andere mogelijkheden zien om de beoordeling te doen, dan overleggen wij hier uiteraard graag over 
met u. 

2. Papieren dossiers nog op twee locaties 
In het resultaatverslag hebben wij gerapporteerd dat alle papieren dossiers van de afdelingen 
verwijderd zijn, aangezien Careyn breed is afgesproken dat een papieren versie van het zorgleefplan en 
de afspraaklijst niet meer gebruikt mag worden als informatiebron voor de zorgverleners bij de 
zorgverlening aan de cliënt. 

Dit geldt inderdaad voor alle Careyn-locaties met helaas twee uitzonderingen, te weten De Vloot in 
Maassluis en Woerdblok in Naaldwijk. Na diverse oplossingspogingen is inmiddels gebleken dat door 
de bouwkundige aard van beide gebouwen het technisch niet mogelijk is om tijdens de zorgverlening 
te werken met het elektronisch dossier op de tablet (noch met Wifi, noch met 4G). Dit betekent dat op 
deze locaties tijdens de zorgverlening met een beperkt papieren dossier wordt gewerkt. Het 
elektronisch dossier is ook voor deze locaties het uitgangspunt; het is evident dat dit extra coordinatie 
betekent voor het zorgpersoneel, aangezien de inhoud van het papieren dossier dat tijdens de 
zorgverlening wordt gebruikt, gelijk dient te zijn aan de elektronische versie. Dit is zowel voor 
management als Raad van Bestuur een continu aandachtspunt. 
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Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: a 

Cacareyn.nl] 
17:42 

_Dienstpostbus IGJ Utrecht 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: addendum bij resultaatverslag 
Datum: 	 dinsdag 3 april 2018 17:55:22 
Bijlagen: 	image001.pnq 

Helder, daar ga ik achteraan! 

Van: 	 @igj.ni] 
Verzon 	inscrag apn 
Aan: 
Onderwerp: 	-addendum bij resultaatverslag 

Geachte mevrouw 

De aanvulling is in goede orde ontvangen. 
Graag zou ik óók nog aanvullende informatie ontvangen over de resulaten van de audits op de 
locaties die na Pasen nog getoetst zijn (of worden). 

Met vriendelijke groet, 

Q. 

L7-4:g1 inspecteur (IGZ1/VWS) 

E) 	Piai.n1 

+31 

Doorgaans op 	afwezig 

Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de 

volksgezondheid in verband met de fusie van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de 

in de wet genoemde organisatienaam. 

Geachte mevrouw 

Op verzoek van de RvB zend ik u bijgaand addendum op het resultaatverslag van 
Careyn d.d. 31 maart jl. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuurssecretaris Careyn 

Neckardreef 6 
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3562 CN Utrecht 
M 06 

Postadres: 
Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl   

1 Bij  .. ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health and 
youth care. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.careyn.nl  
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn, 
T.a.v de raad van bestuur 
's-Gravelandeweg 290-322 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum 
	

5 april 2018 
Onderwerp onaangekondigde inspectiebezoeken locaties Careyn in kader van 

deel-I van aanwijzing V2002962 

Geachte bestuurder, geachte zorgverleners, 

Vanaf 5 april 2018 brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. 
een aantal inspectiebezoeken aan Stichting Careyn. Deze locatie behoort tot de 
selectie. 
Doel van de bezoeken is toetsen of Careyn de vier aspecten van deel I van de 
aanwijzing conform de brief d.d. 7 november 2017 (kenmerk 2017-
2064119/V20029620  g73-k:«) , heeft nageleefd. 
Een team van twee of drie (senior)inspecteurs bezoeken de geselecteerde 
locaties. De bezoeken vangen aan tussen 09.00-10.00 uur en duren enkele 
uren. Na afloop van het bezoek zal er geen mondelinge terugkoppeling 
(kunnen) plaatsvinden. 

Verloop inspectiebezoek 
Om een beeld te krijgen van deze locatie starten de inspecteurs met een kort 
gesprek met de eindverantwoordelijke van de dag of de leidinggevende. 
De inspecteurs willen daarna graag een rondleiding door de locatie. 
Vervolgens vindt op enkele afdelingen en/of huiskamers dossierinzage plaats. 
Dit vereist begeleiding van een voldoende geautoriseerde medewerker. 

Afhandeling van het inspectiebezoek en rapportage 
De inspectie stuurt haar bevindingen per bezochte locatie zo spoedig mogelijk 
aan de raad van bestuur, inclusief verzoek om deze te controleren op eventuele 
feitelijke onjuistheden. Nadat feitelijke onjuistheden zijn gecorrigeerd, stelt de 
inspectie de bevindingen op locatieniveau vast. Careyn krijgt hierover schriftelijk 
bericht. Vervolgens stelt de inspectie op basis van de vastgestelde bevindingen 
een rapport op inclusief conclusie over de naleving van deel-I van de aanwijzing 
(kenmerk V2002962). Afhankelijk van de aard van de conclusie volgt afsluiting 
van deel-I of verdere handhaving. 

De inspectie verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

I  Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd In de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 
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Inleiding 

In het resultaatsverslag d.d. 31-03-2018 is bij vier locaties geconstateerd dat op basis van de 
uitgevoerde audits nog onvoldoende aantoonbaar kon worden gemaakt dat de dossiers op 
deze locaties voor wat betreft compleetheid en samenhang aan de norm voldoen. Op basis 
van de bevindingen en aangetroffen aanpak op deze locaties is gesteld dat er vertrouwen is 
in het resultaat van een laatste slag die in het paasweekeinde gemaakt moet worden. Tevens 
is afgesproken dat het resultaat van die inhaalslag opnieuw getoetst moet worden in week 
14. Deze toets is op verzoek van de RvB uitgevoerd doori 	 j, zelfstandig 
inspecteur kwaliteit en veiligheid. De bevindingen, beschouwing en conclusies treft u 
navolgend per locatie aan. 

De Raad van Bestuur onderschrijft de bevindingen, beschouwing en conclusies en heeft de 
geformuleerde aanbevelingen overgenomen. Deze aanbevelingen zijn direct in uitvoering 
genomen door de (nieuwe) districtsdirecteur, mevrouw Arjo Hoogwerf. 

Marco Meerdink en Guido van de Logt 
Raad van Bestuur Careyn 
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Resultaten hertoetsing 

District Utrecht Stad 

Tamarinde, Utrecht 

Bevindingen audit 4 april 

Door de behandelaren en de zorgmedewerkers is alles op alles gezet om de laatste 
hiaten in de dossiers te herstellen. Het resultaat van die inspanningen is zichtbaar. 

• De gecontroleerde dossiers zijn nu voldoende compleet. 
• De samenhang in de dossiers is herleidbaar. 
• Het frequent en inhoudelijk rapporteren is op een minimaal voldoende niveau gezien 

maar moet zeker verder worden verbeterd. Ook de SOAP-methode moet beter 
worden toegepast. 

Beschouwing 

Deze laatste intensivering van het verbetertraject was nodig om de basis in de dossiers op 
orde te krijgen. De aanpak is nu meer systematisch dan bij de audit van 27 februari is gezien. 
Dat is een goede basis om de dossiervoering verder inhoudelijk te verbeteren en te 
bestendigen in de borgingsfase. 

Conclusies 

Op basis van de uitgevoerde controle is geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten 
compleetheid en samenhang voldoen. 
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District ZHE-Breda 

Bernissesteyn en Hart van Zuidland, Zuidland 

Bevindingen audit 5 april  

• Beide locaties liggen naast elkaar en het team behandelaren / 
kwaliteitsverpleegkundigen is gezamenlijk georganiseerd. De aanpak is gelijk. 

• De afgelopen dagen is door de zorg en behandelaren hard gewerkt om de dossiers op 
orde te krijgen. Het paasweekeind is hard nodig gebleken om de basis op orde te krijgen 
voor de dossiers, ondanks de eerder geconstateerde verbeteringen die waren gezien in 
de audit van 28 maart. 

• Kwaliteitsverpleegkundigen uit de omliggende locaties hebben gezamenlijk de schouders 
eronder gezet om verbeteringen te realiseren. 

• In de inhoud van de zorgleefplannen zijn aanpassingen doorgevoerd; de ondertekening 
door cliënt/vertegenwoordiger wordt nu geactualiseerd. 

• De gecontroleerde dossiers zijn nu in de basis compleet en er is samenhang tussen de 
diverse formulieren. Rapporteren en evalueren hebben nog veel aandacht nodig. 
Observeren, registreren en opvolgen zijn nog niet altijd navolgbaar. 

• Er is opnieuw door de ECD-expert veel uitleg gegeven over de werkwijze; dit blijkt 
telkens weer nodig te zijn. 

Beschouwing 

Het afgelopen paasweekeind was helaas nog nodig om de dossiers in de basis op orde te 
krijgen. Het resultaat is zichtbaar, maar het is mager en maar net voldoende van niveau. 
Zorgelijk is dat deze ingreep nodig is gebleken. De indruk bestaat dat op deze beide locaties 
de verdere verdieping van methodisch werken en dossiervoering onvoldoende op gang gaat 
komen; die stap is nu wel nodig want de basis is mager, niet geborgd en daarbij instabiel van 
kwaliteitsniveau. De volgende factoren spelen daarbij mee: 

• Onvoldoende inzicht in en bijsturing van het resultaat. 

• Onvoldoende kennis van medewerkers om basaal methodisch te werken. 

• Onvoldoende medische regie. 

Conclusie 

Met een voorbehoud kan de conclusie zijn dat de dossiers compleet zijn gemaakt en 
formulieren in samenhang zijn; maar het niveau voldoet op dit moment mager voldoende 
aan de norm. Het voorbehoud bestaat uit de twijfel over de aanpak die nodig is om tot een 
steviger basis te komen en uiteindelijk een geborgd dossier en werkwijze. Een dergelijke 
aanpak is de komende week al nodig om het minimale resultaat vast te houden. Op dit 
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moment is niet met zekerheid te zeggen of die aanpak gaat worden gevolgd op basis van de 
hierboven genoemde factoren. Er zijn op zeer korte termijn maatregelen nodig verwoord in 
onderstaande aanbevelingen. 

Aanbevelingen  

• Versterk de leiding op beide locaties om een strakkere aansturing op het 
verbeterproces en resultaat te borgen. 

• Versterk de beschikbaarheid van deskundige kwaliteitsverpleegkundigen. 
• Versterk de medische regie op basis van de werkwijze in Grootenhoek en Rozenhoek. 

Rozenhoek, Hellevoetsluis 

Bevindingen audit 3 april  

• Tijdens de paasdagen is hard doorwerkt door behandelaren en zorg om alle dossiers 
compleet en met sluitende samenhang te presenteren. 

• De controleerde dosiers zijn compleet. 
• De samenhang in de dossiers is nu goed herleidbaar. 
• De rapportage is steeds meer op doelen gebaseerd en voor wat de frequentie en 

inhoud op een minimum voldoende niveau aanwezig, zodat de continuïteit van 
cliëntgerichte behandeling wordt ondersteund. Verdere verdieping van de 
rapportage met de SOAP-methode moet verder ingezet worden. 

Beschouwing 

Behandelaren en zorg hebben zoals afgesproken hard doorgewerkt om het dossier op orde 
te brengen. De medische regie is op deze locatie sinds 15 januari hersteld en dat wordt nu 
zichtbaar in het zorgleefplan, evaluaties en opvolging van bijzonderheden. De zorg wordt 
daar nu goed in meegenomen. 

Conclusies 

Op basis van de uitgevoerde controle is geconstateerd dat de cliëntdossiers op de aspecten 
compleetheid en samenhang voldoen. 
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Van: 
Aan: 	 Dienstpostbus IGJ Utrecht 
Cc: 
Onderwerp: 	Resultaten hertoetsing 
Datum: 	 vrijdag 6 april 2018 13:25:26 
Bijlagen: 	 imane001.ong 

Careyn Rapportage hertoetsing dossiervoering 06-04-2018.pdf 

Geachte mevrouw rt, 	7-1 

In vervolg op onderstaande treft u bijgaand de rapportage over de hertoetsingen die 
afgelopen week op vier locaties nog hebben plaatsgevonden. 

Hartelijke groet, 



Dienstoostbus IG3 Utrecht 

Overal 10.2.e 	 Doc. 386 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Resultaten hertoetsing 
Datum: 	 vrijdag 6 april 2018 13:41:33 
Bijlagen: 	 image001.ono 

Nog een kleine aanvulling: in onderstaande mail had ik het volgende nog willen 
toevoegen: de locatie Rozenhof is inmiddels Noro-vrij (de Ark nog niet). 

Hartelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Noro -  Careyn Nieuw CharEeuse 
Datum: 	maandag 9 april 2018 15:36:56 
Bijlagen: 	image001.pnq 
Prioriteit: 	Hoog 

Geachte mevrouw 

Hierbij informeer ik u namens de RvB dat helaas op de KSW-locatie Nieuw Chartreuse 
in Utrecht Stad (Laan van Chartroise 62, 64 en 66) het Noro-virus heerst; een bezoek 
van de IGJ op deze locaties is op dit moment helaas niet mogelijk. Zodra de locatie 
weer Noro-vrij is, zullen wij u dit melden. 

Hartelijke groet, 

Bestuurssecretaris Careyn 

Neckardreef 6 

3562 CN Utrecht 

M 06 832 11 804 

Postadres: 

Postbus 900 

3100 AX Schiedam 

EiDenk alstublieft aan het milieu voor u deze email print. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). In dit bericht vervatte opvattingen of 
meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Careyn. Is dit bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden 
te verspreiden. Careyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en 
ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele gevolgen hiervan. Careyn is niet aansprakelijk voor virussen in dit e- 
mailbericht en/of enige bijlage. Voor informatie over Careyn raadpleegt u www.carevri.n( 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
t.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum 	 30 april 2018 
Betreft 	 Beëindiging onderzoek 
Meldingsnummer 	I 

Geachte raad van bestuur, 

Op 	2.d 	ontving de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
(IG) i.o.) uw melding over een mogelijke valcalamiteit in locatie de Vloot. Het 
betreft U 
De inspectie heeft u verzocht een onderzoek in te stellen naar de meldingl. 

Op 7 maart 2018 heeft de inspectie het verslag ontvangen van uw onderzoek naar 
de melding over de mogelijke valcalamiteit. De conclusie van uw onderzoek is dat 
de val geen calamiteit in de zin van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de 
zorg (Wkkgz) is. De inspectie kan zich op basis van de aangeleverde gegevens 
vinden in uw conclusie. Verder onderzoek vinden wij niet nodig. Dat lichten wij 
hieronder toe. 

Oordeel inspectie. 
Door onderzoek is achteraf gebleken dat u geen meldplicht had op grond van 
artikel 11 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Er was geen sprake van een 
calamiteit. Daarmee beschouwt de inspectie uw melding als een andere melding2. 

Nu u onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van de melding, dit onderzoek naar 
het oordeel van de inspectie zorgvuldig is gedaan en u ook voldoende maatregelen 
heeft getroffen, beëindigt de inspectie het onderzoek naar deze melding3. 
De inspectie verwacht van u dat u P,' 	 i informeert over 
de resultaten van uw onderzoek. 

1  Op grond van artikel 8.7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, 
klachten en geschillenzorg (Uitvoeringsbesluit Wkkgz) 
2  Artikel 1.1 Uitvoeringsbesluit Wkkgz 
3 op grond van artikel 8.23 tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. 
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Hoogachtend, 
namens het Landelijk Meldingenoverleg 
afdeling Verpleging & Verzorging 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

nspecteur 
nspec ie voor de Gezondheidszorg4  
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Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen het Meldpunt IGJ via 
telefoonnummer 088-120 5000 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur) of uw vraag per e-mail stellen aan: rneldountrcu ni onder 
vermelding van het registratienummer van de melding. Dit nummer vindt u 
bovenaan de brief. 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
30 april 2018 

4  Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Care? 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
T.a.v. mevrouw 
	

hoofd Meldpunt IGJ 

Per mail aan meldpunt@igj.n1 

Utrecht, 10 april 2018 

Betreft: 	Melding nummer: 
Careyn Bernissesteyn, verpléegunit 

Geachte mevrouw 

ebben wij u een calamiteit gemeld op de verpleegunit van 
Careyn :ernlsses eyn in Zuidland. Deze melding heeft betrekkin o 

Doc. 392 

Careyn 

Careyn 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Telefoon: 
030-2588101 
030-2588102 

www.carevn.ni   

In behandeling bij: 

Doorkiesnummer: 
06-  

E-mail: 
›carevn.n1 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Het incident is onderzocht door mevrouw. 	 van Triaspect. 

We hebben, na overleg met IGJ en met instemming van het bestuur, er voor 
gekozen om de analyse op een andere, experimentele manier aan te pakken. 
In het vooronderzoek hebben we op basis van dossieronderzoek en interviews 
met betrokken medewerkers de feiten verzameld. Dit feitenrelaas hebben we 
voorgelegd aan de betrokken verzorgenden, verpleegkundige, arts en facilitair 
coërdinator. Bij deze bespreking was ook een kwaliteitsverpleegkundige 
aanwezig. De betrokkenen zelf hebben de analyse gemaakt en conclusies 
getrokken. De onderzoekscommissie was daarbij aanwezig om door te vragen en 
behulpzaam te zijn. De rapportage is geschreven door de onderzoekscommissie 
en voorgelegd aan de betrokkenen. Zij herkennen zich in de inhoud van het 
rapport. 

Alle aanwezigen vonden het leerzaam om op deze wijze, met alle betrokkenen 
in de interne keten, een incident te bespreken. De professionals voelden zich 
gehoord en er was een veilige sfeer om in alle openheid te spreken. Men kreeg 
zelf veel beter zicht op wat er gebeurd was en de aanwezigen waren uitstekend 
in staat om de eigen rol onder ogen te zien. De betrokkenheid bij een onderzoek 
is op deze manier veel groter geworden. 

De rapportage met de daarin opgenomen aanbevelingen zijn door de 
onderzoekscommissie besproken met de betrokken manager zorg en de 
districtsdirecteur. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van het rapport 
heeft de manager zorg een verbeterplan opgesteld. Een aantal verbeteringen is 
reeds doorgevoerd waaronder het beveiligen van de radiatoren in de 
cliëntenkamers op de verpleegunit. Ook heeft de facilitair coordinator deze 

Stichting Careyn is 
Ingeschreven in het 
handelsregister KvK 
27278704. 



Met vriendell'ke roet 

Doc. 392 

Careyn 
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Care") 
casus ingebracht in het overleg met haar collegae van andere locaties, zodat ook 
in andere locaties geleerd wordt van dit incident. 

De zorgmanager bespreekt op maandag 16 april a.s. de resultaten van het 
— onderzoek met 	 ,1g  

De analyse, conclusies en aanbevelingen worden door het bestuur 
onderschreven. Het bestuur juicht deze experimentele aanpak van harte toe in 
de overtuiging dat het bespreken van incidenten bijdraagt aan een cultuur van 
reflecteren, leren en ontwikkelen. Waardoor het lerend vermogen van Careyn 
verbetert. We volgen de resultaten van het experiment en zullen deze werkwijze 
te zijner tijd evalueren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

M. Meerdink 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Bijlage: 
• Analyse incident Bernissesteyn 
• Verbeterplan PG verpleegunit Bernissesteyn 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Datum 
Betreft 
Meldingsnummer 

0 

30 april 2018 
Beëindiging onderzoek 

heeft u melding gedaan' bij de Inspectie Gezondheidszorg 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.lgj.nl  

Inlichtingen bij 
Mevrouw w221 
E 

Ons kenmerk 
2018- 

Uw kenmerk 

Uw brief 
15 februari 2018 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Stichting Careyn 
t.a.v. de raad van bestuur 
's-Gravelandseweg 290 
3125 BK SCHIEDAM 

Geachte raad van bestuur, 

en Jeugd in oprichting van een calamiteit in locatie Grootenhoek. Het gaat om 

De inspectie heeft u gevraagde  melding nader te onderzoeken volgens de richtlijn 
calamiteitenrapportage. We hebben uw rapportage van het onderzoek ontvangen 
op 15 februari 2018. Op 15 maart 2018 ontving de inspectie aanvullende 
informatie van u. Met deze brief informeren wij u over het oordeel van de 
inspectie over uw onderzoek en de door u getroffen maatregelen. 

Oordeel inspectie 
De inspectie concludeert op grond van uw rapportage dat de melding zorgvuldig is 
onderzocht en dat u voldoende verbetermaatregelen heeft getroffen3. 

We gaan ervan uit dat u 	 ----FIMM~M en de zorgverleners die bij 
het onderzoek betrokken waren informeert over de beëindiging van het 
onderzoek. 

Tot slot merkt de inspectie het volgende op. Een van de basisoorzaken was dat de 
medische regie onvoldoende was en hier heeft u een verbetermaatregel voor 
geformuleerd. De inspectie las in de rapportage de reactie van een van de 
basisartsen, in de rapportage BA1 genoemd, op de calamiteit. Deze houding, 
waarin het lijkt dat de arts de verantwoordelijkheid afschuift op anderen, past niet 
bij de professionaliteit en verantwoordelijkheid die een arts op grond van de 
beroepsnormen heeft. De inspectie verwacht dat u over deze houding in gesprek 

Volgens artikel 11 eerste lid onder a van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz). 
2  Op grond van artikel 8.7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz 
3  Artikel 8.9 eerste lid Uitvoeringsbesluit Wkkgz 
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gaat met deze basisarts en eventueel aanvullende verbetermaatregelen neemt. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IG3 via 
telefoonnummer 088-120 5000 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur) of uw vraag per e-mail stellen aan: nielciountaigj nl onder 
vermelding van het meldingsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan de brief. 

Ons kenmerk 
2018- 

Datum 
30 april 2018 

Hoogachtend, 
namens het Landelijk Meldingenoverleg 
afdeling Verpleging & Verzorging 

'Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 
fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg tot de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft plaatsgevonden hanteren wij bij 
ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

AANTEKENEN 
Stichting Careyn, 
T.a.v de raad van bestuur 
s-Gravelandeweg 290-322 
3125 BK SCHIEDAM 

Datum: 	11 april 2018 
Onderwerp: Waarschuwing 11 	 

Stadsplateau 1 
3521 AZ. Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 088 120 50 00 
F 088 120 50 01 
www.Igj.nl 

Inlichtingen bij 
mevrouw 
E meldountann.n1 

Ons kenmerk 
2018- 

j1 

Geachte heer Meerdink, 

Daartoe aangewezen ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 
oprichting zien toe op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de 
gezond heidszorg. 

Bij de uitvoering van deze toezichtstaak heeft mevrouw 1 	 (inspecteur) 
samen met ondergetekende, mevrouw 1 	 inspecteur), 
geconstateerd dat Stichting Careyn (hierna: Careyn) overtredingen heeft begaan 
die op grond van artikel 30, eerste lid van de Wet kwaliteit klachten en geschillen 
zorg (hierna: Wkkgz) bestuurlijk beboetbaar zijn. 

Wegens deze overtredingen kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Minister van VWS) op grond van artikel 11 eerste lid en artikel 30, eerste lid van 
de Wkkgz, een bestuurlijke boete opleggen. Evenwel is bepaald in artikel 2, eerste 
lid van de 'Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS', dat de Minister bij een 
eerste constatering van de overtreding kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete. De inspectie geeft in dat geval een waarschuwing. 

Feiten en omstandigheden van overtredingen 
Voor het vaststellen van de feiten heeft de inspectie zich gebaseerd op de door 
Careyn aangeleverde informatie. 

Melding 	 niet melden geweld in zorgrelatie, locatie Grootenhoek 
Op 17 augustus 2016 ontving de inspectie een verplichte melding van geweld in de 
zorgrelatie, die zij registreerde onder nummer 	 De melding had betrekking 
op geweld 	 Het geweld 
vond plaats op één afdeling binnen locatie Grootenhoek. 

Na ontvangst van de melding heeft de inspectie Careyn conform artikel 8.7 lid 2 
Uitvoeringsbesluit Wkkgz, in de gelegenheid gesteld zelf onderzoek te doen naar de 
relevante feiten. 
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Melding 	 niet melden calamiteit, locatie De Plantage  
Op 31 januari 2017 ontving de inspectie een andere melding, die zij registreerde 
onder nummer 	 De melding had betrekking op 

De inspectie verzocht Careyn op basis van artikel 8.20 Uitvoeringsbesluit Wkkgz 
onderzoek naar de melding te doen. Op 11 juli 2017 ontving de inspectie het 
onderzoeksrapport van Careyn. 
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Op basis van bovenstaande concludeerde de inspectie dat er meerdere malen 
sprake is geweest van geweld in de zorgrelatie feaffille~~1111111 
in de periode van november 2015 tot augustus 2016. De inspectie ontving pas op 
17 augustus 2016 een melding van geweld in de zorgrelatie. De melding van 17 
augustus 2016, betreft 

De overtreding die de inspectie vaststelt betreft 
welke 

door Careyn in het geheel niet zijn gemeld bij de inspectie terwijl dit wel had 
gemoeten. 

Careyn heeft hiermee niet voldaan aan haar verplichting op basis van artikel 11, 
eerste lid, onder b Wkkgz om geweld in de zorgrelatie onverwijld, binnen drie 
werkdagen na vaststelling van het geweld, te melden aan de inspectie. 
De inspectie informeerde uw voorganger (ad interim bestuurder Careyn van 1 
december 2016 tot 1 juni 2017) reeds per brief (d.d. 22 december 2016) dat 
Careyn voornoemde overtreding heeft begaan. De inspectie besloot hiervoor een 
boeteproces op te starten, waarover Careyn in een separaat bericht nader zou 
worden geïnformeerd. 
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De inspectie stelt hiermee vast dat sprake was van een calamiteit. 
De melding van 31 januari 2017 is gedaan door 11.11111~ 
De overtreding die de inspectie vaststelt, is dat Careyn zelf geen melding heeft 
gemaakt bij de inspectie. De inspectie constateert dat Careyn niet heeft voldaan 
aan de wettelijke verplichting om melding te doen bij de inspectie, van iedere 
calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaats gevonden. 

Careyn heeft hiermee niet voldaan aan haar verplichting op basis van artikel 11, 
eerste lid, onder a Wkkgz om een calamiteit onverwijld, binnen drie werkdagen na 
vaststelling van de calamiteit, te melden aan de inspectie. De inspectie informeerde 
u reeds per brief (d.d. 30 augustus 20i7) dat Careyn voornoemde overtreding heeft 
begaan. De inspectie besloot hiervoor een boeteproces op te starten, waarover 
Careyn in een separaat bericht nader zou worden geïnformeerd. 
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Melding  elalianiet onverwijld melden van calamiteit, locatie Zes Rozen 	 Ons kenmerk 
Op 14 juli 2017 ontving de insp 	verplichte melding van een calamiteit, die 2018-

z i' re istreerde onder nummer 	 ldin• betro 

Naar aanleiding van een bij Careyn ingediende klacht (d.d. 15 juni 2017) door IN 
IMEMEM heeft Careyn een onderzoek ingesteld onder leiding van een 
extern voorzitter. Op 14 juli 2017 heeft Careyn alsnog melding gedaan van een 
calamiteit. De betreffende onderzoeksrapportage ontving de inspectie op 8 
september 2017. 
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Een calamiteit dient volgens artikel 11, eerste lid, onder a Wkkgz onverwijld, 
binnen drie werkdagen na vaststelling van de calamiteit, gemeld te worden aan de 
inspectie. De casus speelde zich af in de periode van 14 februari 2017 tot en met 
25 maart 2017. Careyn heeft deze calamiteit pas bij de inspectie gemeld op 14 juli 
2017. 
Hiermee is niet voldaan aan de wettelijke verplichting om onverwijld melding te 
doen bij de inspectie, van iedere calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaats 
gevonden. De inspectie informeerde u reeds per brief (d.d. 26 januari 2018) dat 
Careyn voornoemde overtreding heeft begaan. De inspectie besloot hiervoor een 
boeteproces op te starten, waarover Careyn in een separaat bericht nader zou 
worden geïnformeerd. 

Waarschuwing 
Voor de overtredingen van de hierboven beschreven verbodsnorm geeft de inspectie 
Careyn hierbij een waarschuwing. 

Tijdens ons gesprek ( 	op 22 december 2017 informeerde de inspectie u, 
dat Careyn voor bovengenoemde overtredingen tezamen één waarschuwing krijgt in 
verband met het niet (tijdig) melden. De inspectie heeft hierbij toegelicht dat de 
genoemde gebeurtenissen zich afspelen voor of tijdens de verbetertermijn in het 
kader van de aanwijzing die de inspectie gaf op 7 november 2016. Het intern 
melden en tijdig signaleren van kwaliteitsverlies in de zorgverlening zijn 
nadrukkelijk onderdeel van de aangewezen verbeteringen. In de periode van 
november 2016 tot juni 2017 vonden meerdere wisselingen plaats binnen de raad 
van bestuur van Careyn. Op 7 november 2017 heeft de inspectie opnieuw een 
aanwijzing gegeven aan Careyn met dezelfde verbeterpunten. 

Concreet betekent de waarschuwing dat indien de inspectie nogmaals moet 
oordelen dat bij Careyn sprake is van niet (onverwijld) melden van een calamiteit, 
de inspectie Careyn direct een bestuurlijke boete oplegt. 
Deze waarschuwing heeft ten aanzien van het niet melden van geweld in de 
zorgrelatie een geldigheidsduur van twee jaar na dagtekening van deze brief. Dit 
betekent dat indien u binnen deze termijn opnieuw niet (tijdig) geweld in de 
zorgrelatie meldt, de inspectie een bestuurlijke boete zal opleggen. 

Vanwege genoemde overtredingen is de inspectie een boeteproces gestart, welke is 
geregistreerd onder nummer ijaalgell Dit boeteproces wordt door de inspectie 
niet openbaar gemaakt. Tegen het opleggen van een waarschuwing kunt u geen 
bezwaar of beroep aantekenen. 

Ons kenmerk 
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Voor meer informatie over de bestuurlijke boete en in het bijzonder over de 	Ons kenmerk 
Beleidsregels bestuurlijke boete met betrekking tot specifieke wetgeving, verwijs ik 2018  

u naar: https://www.kij.nlionderwerven/maatregelen/bestuurlijke-boete. 	 J <11, 
Datum 
11 april 2018 

1139-C19.chtend  

1 Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd In de wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de jeugdhulp. 
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Careyn 

Raad van Bestuur 
Neckardreef 6 
3562 CN Utrecht 

Per mail aan meldpunt@igj.n1 

Utrecht, 13 april 2018 
manager 

Betreft: Melding nummer: 
Melding nummer: 

(Careyn Grootenhoek) en 
(Careyn Thuiszorg Westvoorne) 

zorg 
Doorkiesnummer: 0 
E-mail: 

77.fficareyn.n1 

Geachte mevrouvt: 

Telefoon: 
030-2588101 
030 2588102 

www.carevn.nl  

In behandeling bij: 
Casus 	1* 

Inspectie Gezon 
T.a.v. mevrouw 
inspecteur 

Postbus 900 
3100 AX Schiedam 

Casus 
€. (manager 

Op!.  
kwifiteit van 

gedaan door 
Meldin 

Meldin 

ontvingen wij van u twee meldingen van klachten over de 
e zor verlenin• aan een cliënt. Beide meldingen betroffen 

De meldingen waren 

betrof 

betrof,, 

Zoals verzocht, treft u bijgaand aan onze analyses van beide calamiteiten. Deze 
analyses en de daarin opgenomen aanbevelingen zijn besproken met de 
betrokken districtsdirecteur en de managers zorg. Op basis daarvan is door de 
managers zorg een verbeterplan gemaakt, dat u bij de bijlagen aantreft. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

M.W. Meerdink 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Bijlagen: 
Analyse casus 
Analyse casus 
Verbeterplan n.a.v. casus 
Verbeterplan n.a.v. casus 

Stichting Careyn is 
Ingeschreven in het 
handelsregister KvK 
27278704. 

zorg) 
Doorkiesnummer: 06 
E-mail:• 

@careyn.nl 

Ons kenmerk: 
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