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1.Inleiding 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) heeft op 9 november 2016 een onaangekondigd 

bezoek gebracht aan Stichting Zorg Thuis (hierna: SZT), locatie Driebergen. In het resultaatsverslag 

wordt per norm benoemd of SZT binnen de gestelde termijn volledig voldoet aan de gestelde norm, 

welke verbetermaatregelen er genomen zijn en hoe er gemeten is dat SZT voldoet aan de gestelde 

norm.  

1.1 Aanleiding 

In het kader van het bevorderen van het nemen van maatregelen om risico’s op gezondheidsschade 

aan kwetsbare groepen te voorkomen heeft de IGZ in november een onaangekondigd bezoek 

gebracht aan SZT locatie Driebergen Naar aanleiding van deze inspectie is er geconcludeerd dat de 

zorg die SZT biedt, leidt tot risico’s op gezondheidsschade voor de cliënten. De zorg die SZT biedt, 

voldoet niet op 17 van de gestelde normen. Op basis van deze conclusie heeft SZT verbeteringen 

gerealiseerd op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldeed. De verbeteringen en 

genoemde maatregelen die SZT genomen heeft staan in dit resultaatsverslag genoemd. 

1.2 Doelstelling 

Naar aanleiding van het inspectierapport is de doelstelling van SZT om binnen de gestelde termijn 

volledig te voldoen aan de normen, richtlijnen en standaarden van de gezondheidszorg, om risico’s 

op gezondheidsschade bij onze cliënten te beperken danwel weg te nemen. 

1.3 Methode 

Om te kunnen meten of SZT heeft voldaan aan de gestelde normen van de IGZ is er gebruik gemaakt 

van verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te vergelijken en te 

wegen is beoordeeld of SZT voldoet aan deze normen. SZT heeft hiervoor de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

- Medewerkers (contactverzorgenden) 

- Cliënten 

- De apotheken 

- Specialist ouderengeneeskunde 

- Cliënttevredenheidsonderzoek (intern) 

- Het digitale zorgdossier van de cliënten 

- Locatiebezoeken van de directie 

- Controles van de kwaliteitsmanager (op het zorgdossier, protocollen, de locatie, e.d.) 

1.4 Implementatie en borging 

Dit resultaatsverslag zal voorgelegd worden aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Indien de 

cliëntenraad en de ondernemingsraad het eens zijn met de interventies die worden 

geïmplementeerd naar aanleiding van het inspectiebezoek, vindt implementatie van het 

resultaatsverslag op de locaties plaats. De directie, kwaliteitsmanager en locatiehoofden hebben een 

grote rol ten aanzien van het implementeren, borgen en evalueren van het resultaatsverslag. De 

cliëntenraad, Raad van Toezicht en ondernemingsraad zullen op de hoogte worden gehouden van de 

vorderingen door de directie.  
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2.       Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

2.1  1.3  De zorgaanbieder gebruikt klachten van cliënten voor verbeteracties. 

Toelichting:                                                                                                                                        

Algemene opmerking: De samenstelling van de klachtencommissie was gewijzigd. De 

klachtencommissie voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld in de Wkcz. 2016 wordt 

gezien als een overgangsjaar, dit betekend dat Zonneburg per 1 januari 2017 dient te 

voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Wkkgz.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties: 

- In oktober 2016 heeft de kwaliteitsmanager verschillende geschilleninstanties benaderd. Er 

is gekozen om aan te sluiten bij De geschillencommissie vanwege de specifieke zorg kant en 

de toegankelijkheid voor zowel Zorgresidentie Zonneburg als cliënten/ vertegenwoordigers. 

Eind december was de aanmelding rond. 

- Op het moment dat de aanmelding rond was is de kwaliteitsmanager begonnen met het 

aanpassen van het klachtenprotocol. Begin januari is deze definitief gemaakt en in de 

digitale protocollen omgeving geplaatst. Daarnaast zijn er ook nieuwe klachtenformulieren 

ontwikkeld. Deze klachtenformulieren zijn ook te vinden in de digitale omgeving op de 

computer op ieder locaties. Zowel het protocol als de formulieren zijn toegankelijk voor de 

medewerkers van Zorgresidentie Zonneburg.  

- Er zijn houders besteld waarin de nieuwe klachtenformulieren (uitgeprint) gepresenteerd 

worden. Op iedere locatie staat of hangt er één, direct naast de klachten/opmerkingen 

brievenbus.  

- De cliënten/vertegenwoordigers van cliënten zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe 

klachtenprocedure door middel van de nieuwsbrief en een persoonlijke brief. 

- Een persoonlijke brief aan cliënten en vertegenwoordigers via de mail en uitgeprint voor de 

cliënten die de brief nog kunnen lezen en begrijpen (locatie Driebergen en Empe met name). 

- De medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe klachtenprocedure door middel 

van het bijwonen van het werkoverleg door de kwaliteitsmanager. Hierin is de procedure 

(kort) uitgelegd en is de nadruk voornamelijk gelegd op het nog sneller ondervangen van 

klachten door de contactverzorgenden hier een grotere rol in te laten spelen. Dit moet 

onder andere worden gedaan door het hebben van vaker standaard contactmomenten met 

de cliënten/ vertegenwoordigers en goede vastlegging hiervan in het zorgdossier zodat alle 

medewerkers op de hoogte zijn van hetgeen wat er speelt.  

Door de aanmelding van Zorgresidentie Zonneburg bij De Geschillencommissie (zorg) en de 

implementering van de klachtenprocedure op de locaties verwacht Zorgresidentie Zonneburg te 

voldoen aan de eisen binnen de gestelde termijn.  
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2.2  1.5  De zorgaanbieder heeft in-en exclusiecriteria voor cliënten.  

Voldoet niet: de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger heeft van de zorgaanbieder informatie 

ontvangen over de in-en exclusiecriteria voor cliënten.  

Toelichting: In haar reactie op het resultaatsverslag van Zonneburg heeft de inspectie een 

opmerking gemaakt over de helderheid van de in en – exclusiecriteria en het belang daarvan 

in het geval van vrijheidsbeperkende maatregelen. Cliënten met een behoorlijk onbegrepen 

gedrag, waar inzet nodig zou zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen niet wonen in 

deze setting. De opmerkingen van de inspectie waren niet opgepakt. Daarnaast stond in het 

resultaatsverslag van Zonneburg aangegeven dat de in-en exclusiecriteria kenbaar zijn 

gemaakt aan cliënten en/of vertegenwoordigers door het onder andere op de website van de 

organisatie te plaatsen, dit was niet gebeurt.                                                                                                                                  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties: 

- De website wordt aangepast. Half juni 2017 zal de nieuwe website gelanceerd worden. Op 

deze website zal er een hyperlink geplaatst worden waar de in en-exclusiecriteria voor het 

wonen in Zorgresidentie Zonneburg genoteerd staan. De in en-exclusiecriteria staan 

desondanks vermeld op de huidige site van Stichting Zorg Thuis. 

- De in en-exclusiecriteria stonden al wel genoemd in de bewonersgids. 

Door de in en-exclusiecriteria voor het wonen in Zorgresidentie Zonneburg op de website te 

plaatsen en deze tevens te benoemen in de bewonersgids verwacht Zorgresidentie Zonneburg te 

voldoen aan de eisen binnen de gestelde termijn.  
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3.       Thema 2: cliëntdossier 

3.1 2.1 De cliënt en/of diens vertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen 

van het zorg-/ondersteuningsplan. 

Voldoet niet: de cliënt en/of vertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij de beschrijving 

van de levensgeschiedenis, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.  

Toelichting: in de ingeziene cliëntdossiers was een zeer beknopte omschrijving van de cliënt 

opgenomen. In het cliëntdossier was weinig aandacht voor de wensen en behoeften van 

cliënten.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Cliënten worden nu standaard zelf uitgenodigd voor de zorgleefplanbesprekingen twee 

keer per jaar. Cliënten en familie bepalen zelf of zij het een meerwaarde vinden dat de 

cliënt hier fysiek bij aanwezig is. Indien de cliënt niet aanwezig wenst te zijn bij het 

zorgleefplanbespreking bespreekt de vertegenwoordiger van de cliënt de bespreking 

voor (door middel van het invullen van het evaluatieformulier) en na met de cliënt.  

- In de aanloop naar 2017 was er gestart met het controleren van alle zorgleefplannen van 

alle locaties door de kwaliteitsmanager. Direct na het inspectiebezoek van november is 

de controle op alle zorgdossiers verscherpt. De controle op de dossiers is gedaan aan de 

hand van een format Onder de kopjes ‘levensgeschiedenis’ en onder de 4 domeinen 

worden zowel de omschrijving, als de wensen en behoeften van de cliënt opgenomen. 

Waar nodig was heeft er uitbreiding van de omschrijving en wensen en behoeften 

plaatsgevonden door de contactverzorgenden.                                                                                                                                                   

De uitkomsten van de controles aan de hand van het format zijn ieder Intern 

werkoverleg (IWO) tussen de kwaliteitsmanager en de locatiehoofden besproken. De 

locatiehoofden hebben de contactverzorgenden van de locaties verantwoordelijk 

gemaakt voor het compleet maken van de dossiers. Het locatiehoofd bleef 

eindverantwoordelijk.  

- De locatiehoofden hebben ieder één op één met de contactverzorgenden gezeten om 

de zorgdossiers door te nemen, vragen te beantwoorden en te helpen met hetgeen 

waar de contactverzorgenden tegenaan liepen.  

- De kwaliteitsmanager heeft het zorgleefplanprotocol aangepast op de nieuwe eisen van 

het kwaliteitskader. 

- De locatiehoofden krijgen vanaf september 2017 alle drie één aandachtsgebied waarop 

het locatiehoofd zich moet focussen en in moet verdiepen, in iedergeval tot het einde 

van dit jaar. Hoe dit traject precies verloopt staat beschreven in het plan van aanpak 

hierop. Het zorgleefplan is onderdeel van één van deze aandachtsgebieden.  

- Om de directie meer inzicht te geven in de zorgleefplannen en de procedure rondom het 

zorgleefplan is zijn format voor de locatiecontroles aangepast. Twee keer in het jaar zal 

de directie samen met de kwaliteitsmanager een controle op de locaties uitoefenen. De 

uitkomsten hiervan zullen worden besproken met de Raad van Toezicht en in het MT. 
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Door de cliënt (indien mogelijk en gewenst) zelf deel te laten nemen aan de 

zorgleefplanbespreking, het volledig invullen van het zorgdossier van de cliënt en de controles 

op de zorgdossiers die hebben plaatsgevonden (en nog plaatsvinden) verwacht Zorgresidentie 

Zonneburg te voldoen aan de eisen binnen de gestelde termijn.  

3.2 2.2 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor 

de zorg-/ondersteuningsdoelen. 

Voldoet niet:                                                                                                                                                          

a) De zorg-/en ondersteuningsdoelen passen bij de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt.                                                                                                                                   

b) de zorg-/ondersteuningsdoelen zijn gebaseerd op diagnostiek van relevante disciplines. 

Toelichting: de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt waren niet 

de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen. De doelen waren vrij algemeen en niet 

toegeschreven op de individuele situatie van een cliënt. Ook uit het cliënt 

tevredenheidsonderzoek van juli 2016 kwam naar voren dat cliënten meer activiteiten 

wensten, hier waren geen aantoonbare acties op ingezet. De zorg en -ondersteuningsdoelen 

waren niet gebaseerd op diagnostiek van relevante disciplines, de inspectie zag een 

cliëntdossier in van een cliënt met de ziekte van crohn. In het zorgdoel over voeding kwam dit 

niet terug en was hier niet zichtbaar aandacht voor. Mondeling werd toegelicht dat de 

verzorging alleen ondersteunde bij het nakomen van de afspraak in het ziekenhuis voor de 

periodieke controle. Hieruit voortvloeiende afspraken of adviezen waren niet inzichtelijk.  

Stichting Zorg Thuis voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja  

Aanpak en acties: 

- In de aanloop naar 2017 was er gestart met het controleren van alle zorgleefplannen van 

alle locaties door de kwaliteitsmanager. Direct na het inspectiebezoek van november is 

de controle op alle zorgdossiers verscherpt. De controle op de dossiers is gedaan aan de 

hand van een format. Alle doelen van de cliënten zijn gecontroleerd. De hoeveelheid 

doelen zijn aangepast, de doelen zijn SMART geformuleerd en onnodige/algemene 

doelen zijn verwijderd. Door de cliënt typering en de wensen/behoeften en noden in 

eerste instantie goed in kaart te hebben gebracht konden de relevante doelen opgesteld 

worden door de contactverzorgenden. De doelen zijn gecontroleerd en bevestigd door 

het locatiehoofd in samenspraak met de cliënt en/of vertegenwoordiger van de cliënt. 

- De locatiehoofden hebben ieder één op één met de contactverzorgenden gezeten om 

de zorgdossiers door te nemen, vragen te beantwoorden en te helpen met hetgeen 

waar de contactverzorgenden tegenaan liepen. 

- Er is een nieuwe activiteitenbegeleidster aangesteld. De activiteitenbegeleidster hangt 

het maandprogramma voor de standaard, dagelijkse activiteiten op het bord in de 

huiskamer. Naast de terugkomende activiteiten worden er uitstapjes georganiseerd. Dit 

varieert van muziekmiddagen tot en met uitstapjes naar de dierentuin. Hierop kunnen 

de cliënten zich inschrijven. Zowel de dagelijkse activiteiten als de uitstapjes worden in 

de agenda van de cliëntdossiers van de cliënten opgenomen. In de agenda van de cliënt 
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staat vermeld welke afspraken de cliënt heeft of als er een bijzondere zorgtaak 

uitgevoerd moet worden. Dit jaar vindt ook het cliëntwaarderingsonderzoek plaats dat 

afgenomen wordt door een externe organisatie.  

- De uitkomsten van de controles aan de hand van het format zijn ieder Intern 

werkoverleg (IWO) tussen de kwaliteitsmanager en de locatiehoofden besproken. De 

locatiehoofden hebben de contactverzorgenden van de locaties verantwoordelijk 

gemaakt voor het compleet maken van de dossiers. Het locatiehoofd bleef 

eindverantwoordelijk.  

- De locatiehoofden krijgen vanaf september 2017 alle drie één aandachtsgebied waarop 

het locatiehoofd zich moet focussen en in moet verdiepen, in iedergeval tot het einde 

van dit jaar. Hoe dit traject precies verloopt staat beschreven in het plan van aanpak 

hierop. Het zorgleefplan is onderdeel van één van deze aandachtsgebieden. 

- Om de directie meer inzicht te geven in de zorgleefplannen en de procedure rondom het 

zorgleefplan is zijn format voor de locatiecontroles aangepast. Twee keer in het jaar zal 

de directie samen met de kwaliteitsmanager een controle op de locaties uitoefenen.  

Mocht het nodig zijn dat de directie eerder van bepaalde zaken of incidenten op de 

hoogte moet worden gebracht zal dat worden gedaan door het locatiehoofd of de 

kwaliteitsmanager.  

Door de medewerkers één op één te coachen, door de doelen SMART en specifiek gericht op de 

cliënt te formuleren en door het duidelijk bekend maken van de activiteiten en deze vast te 

leggen in agenda’s van de cliënten verwacht Zorgresidentie Zonneburg te voldoen aan de eisen 

binnen de gestelde termijn.  

3.3 2.4 Medewerkers inventariseren en evalueren periodiek de cliëntgebonden risico’s en 

baseren hierop de zorg en de ondersteuning.  

Voldoet niet:                                                                                                                                                        

a) in het cliëntdossier zijn relevante cliëntgebonden risico’s en daaruit voortvloeiende 

afspraken opgenomen.                                                                                                                                            

b) de zorg-/ondersteuningsdoelen passen bij de resultaten van de individuele risico-

inventarisaties.  

Toelichting: medewerkers inventariseerden en evalueerden periodiek een aantal risico’s, 

maar niet altijd werden relevante cliëntgebonden risico’s geïnventariseerd. Zo was 

bijvoorbeeld geen risico-inventarisatie afgenomen op het gebied van valrisico, terwijl een 

cliënt wel mobiliteitsproblemen had, daarnaast was er bij een cliënt een verhoogd risico 

depressie geconstateerd, de huisarts en de SOG waren hier niet bij betrokken, maar een 

zorgdoel ontbrak en afspraken waren niet inzichtelijk. 

Stichting Zorg Thuis voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja 

Aanpak en acties: 

- In de aanloop naar 2017 was er gestart met het controleren van alle zorgleefplannen 

van alle locaties door de kwaliteitsmanager. Direct na het inspectiebezoek van 



 

 Resultaatsverslag Stichting Zorg Thuis 2017 Pagina 10 van 24 
 

november is de controle op alle zorgdossiers verscherpt. De controle op de dossiers 

is gedaan aan de hand van een format (bijlage 6). Alle risicosignaleringen zijn bij alle 

cliënten direct ingevuld. Indien het nodig was om er een doel op te maken is dat 

gebeurt. Medewerkers zijn geïnstrueerd om minimaal twee keer per jaar de risico’s 

te signaleren en te beoordelen. Indien het voorkomt dat er een bepaald risico zich 

regelmatig binnen korte periode voordoet is het ook van belang een risicosignalering 

af te nemen bij de cliënt. Ook daarover zijn de medewerkers geïnstrueerd en van op 

de hoogte.  

- De kwaliteitsmanager heeft het zorgleefplanprotocol nogmaals geïntroduceerd bij 

de medewerkers en het belang van het op tijd invullen van de risicosignalering aan 

de orde gebracht. Door middel van controle op de dossiers door zowel het 

locatiehoofd als de kwaliteitsmanager wordt gekeken of de risicosignaleringen op 

tijd ingevuld worden en of er adequaat actie ondernomen wordt.  

- De risicosignaleringen zijn in het zorgleefplanprotocol opgenomen als standaard 

onderwerp dat besproken wordt in de zorgleefplanbespreking. Dat wil zeggen dat de 

risicosignaleringen en de acties structureel besproken worden met zowel de cliënt 

en/of vertegenwoordiger, de specialist ouderengeneeskunde, de 

contactverzorgende en het locatiehoofd.  

Door de medewerkers opnieuw van de procedure rondom de risicosignaleringen op de hoogte 

te brengen, hier vervolgens op te controleren en de risicosignaleringen in iedere 

zorgleefplanbespreking terug te laten komen verwacht Zorgresidentie Zonneburg te voldoen aan 

de eisen binnen de gestelde termijn.  

3.4 2.5 afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties zijn op elkaar afgestemd.         

Voldoet niet: 

a) De zorg-/en ondersteuningsbehoeften, de zorg-/ ondersteuningsdoelen en de acties 

hebben een logische samenhang. 

b) De (dagelijkse) rapportages zijn gekoppeld aan de zorg-/ondersteuningsdoelen en acties.  

Toelichting: de afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties waren niet op elkaar 

afgestemd. In de rapportage ontbrak regelmatig relevante informatie. Zo was er bijvoorbeeld 

een cliënt waarbij de benen gezwachteld moesten worden maar ontbrak informatie over 

waarom dit nodig was en hoe gezwachteld moet worden. Daarnaast zag de inspectie 

rapportages in die voornamelijk gericht waren op de ADL zorg en het doel ‘voelt zich prettig 

en verzorgd’. In een van de ingeziene cliënt dossiers zag de inspectie een doel cliënt `heeft 

een eigen ritme en dagindeling’. In de rapportage zag de inspectie dat deze cliënt regelmatig 

in de war was en geen besef had van de tijd. Het werd wel gesignaleerd en gerapporteerd 

maar ondersteunende acties ontbraken. Mondeling werd toegelicht dat hier wel met de 

specialist ouderengeneeskunde over gesproken werd en dat de SOG dit in de gaten hield. Op 

welke wijze dit in de gaten houden’ gebeurde en hoe er met de verwardheid en ‘eigen ritme 

en dagindeling’ werd omgegaan was niet inzichtelijk. Bij een andere cliënt werd in het cliënt 

dossier vermeld dat het niet goed ging. Op de vraag hoe er mee was omgegaan werd verteld 

dat deze cliënt naar het ziekenhuis was gegaan. Hiervan stond niets vermeld in het dossier. 
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Uit het gesprek met medewerkers bleek dat de medewerkers veel meer signaleerde bij de 

cliënt dan werd gerapporteerd, het werd veelal mondeling aan elkaar overgedragen.  

Stichting Zorg Thuis voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Voor nu, in de huidige situatie voldoen we volledig aan de norm. De domeinen, doelen, 

rapportages en evaluaties worden netjes ingevuld. Echter wordt er opgemerkt door zowel het 

locatiehoofd als de kwaliteitsmanager dat medewerkers het moeilijk vinden om cyclisch te 

blijven werken. De manier waarop en wat er daadwerkelijk gerapporteerd wordt blijven de 

kwaliteitsmanager en het locatiehoofd observeren en controleren. Één op één coachen van 

de medewerkers is positief bevallen. Op deze manier worden de medewerkers het best 

gemotiveerd en het doel het beste bereikt.  

Aanpak en acties: 

- De locatiehoofden hebben ieder één op één met de contactverzorgenden gezeten om 

de zorgdossiers door te nemen, vragen te beantwoorden en te helpen met hetgeen 

waar de contactverzorgenden tegenaan liepen. Met name het cyclisch werken kwam 

tijdens deze coachende sessies aan bod. Gemerkt werd dat medewerkers gemotiveerd 

waren maar ook nog zoekende waren in hoe het zorgdossier zo volledig mogelijk was 

toegespitst op de wensen en behoeften van de cliënt. Het zorgleefplan protocol bood 

daarbij meer houvast en steun. Één op één sessies met het locatiehoofd blijft nog wel 

gewenst van beiden kanten. 

- Om afwijkingen in het gedrag van de cliënt of andere afwijkingen met betrekking tot de 

cliënt adequaat te observeren, is er gestart met het structureel observeren van deze 

afwijkingen in het zorgdossier.  Dit wordt gedaan door middel van het aanmaken van 

een zogenaamde ‘’observatie’’. Gevraagd wordt naar het onderwerp van de observatie, 

door wie de observatie is ingevuld, tot wanneer dit onderwerp geobserveerd moet 

worden, hoe vaak er gerapporteerd moet worden hierop en er is ruimte voor 

aanvullende informatie waar de reden van observatie nadrukkelijk in vermeld wordt. Dit 

kopje in het zorgdossier is nadrukkelijk bedoeld ter observatie van één of meerdere 

specifieke onderwerpen. Hetgeen wat er gerapporteerd wordt daaronder is duidelijk te 

zien in het overzicht. Indien gewenst kan dit overzicht uitgedraaid worden zodat het 

onderwerp geëvalueerd moet worden: moet er naar aanleiding van de observatie een 

doel aangemaakt worden? Een nieuwe observatie gestart? Andere interventies? Of 

helemaal niets? Na de evaluatiedatum die is aangegeven wordt de observatie 

automatisch in de historie geplaatst. 

Door de medewerkers één op één te coachen met betrekking tot het zorgdossier en met name 

het cyclisch werken en het starten van observaties op één specifiek onderwerp, verwacht 

Zorgresidentie Zonneburg te voldoen aan de eisen binnen de gestelde termijn.  
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4.       Thema 3: deskundigheid en inzet medewerkers 

4.1 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, 

protocollenen/of werkinstructies. 

Voldoet niet:                                                                                                                                                            

a) medewerkers kennen relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies, en weten 

wanneer en hoe deze moeten worden gebruikt. 

b) De zorgaanbieder borgt dat de medewerkers met actuele richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies werken. 

Toelichting: Medewerkers kenden de relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies en 

wisten wanneer deze moesten worden gebruikt. Eigen werkinstructies van Zonneburg waren 

nog niet compleet. Een instructie over het gebruik maken van de werkinstructies stond nog 

gepland, het nieuwe systeem was nog niet officieel bij de medewerkers geïntroduceerd. Ten 

tijde van het inspectiebezoek was daardoor niet geborgd dat medewerkers conform de 

geldende richtlijnen en werkinstructies werkten.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Alle protocollen en werkinstructies zijn direct na het bezoek van de inspectie in 

december 2016 nogmaals kenbaar gemaakt in januari 2017 aan de medewerkers. De 

protocollen en richtlijnen waren ten tijde van het inspectiebezoek wel in de 

omgeving te vinden al maar waren niet niet officieel geïntroduceerd bij de 

medewerkers. De kwaliteitsmanager heeft bij ieder werkoverleg op de locaties de 

protocollen en werkinstructies onder de aandacht gebracht. Tevens is er een brief 

hierover opgestuurd naar de medewerkers en is het in de nieuwsbrief van januari en 

februari geplaatst.  

- In de maandelijkse locatiecontrole van de kwaliteitsmanager werd er beoordeeld of 

de medewerkers de protocollen wisten te vinden en of zij wisten welke er waren. 

Vanaf september 2017 wordt er ook gecontroleerd op het naleven van de 

protocollen door de medewerkers door met hen mee te kijken.  

- Protocollen en/of instructies worden twee keer per jaar vastgesteld in het 

managementteam overleg (MT).  

Doordat de protocollen nu op verschillende manieren is geïntroduceerd bij de medewerkers, dit 

gecontroleerd is door de kwaliteitsmanager en vanaf september 2017 de protocollen ook in de 

praktijk worden beoordeeld verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  
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4.2 3.6 Medewerkers krijgen scholing om adequaat te kunnen voorzien in de zorg- en 

ondersteuningsbehoeften van de cliënten. 

Voldoet niet:                                                                                                                                                            

a) De zorgaanbieder weet welke kennis en kunde nodig is om de voldoen aan de zorg – en 

ondersteuningsbehoeften van de cliënten. 

Toelichting: Gesproken medewerkers hadden alleen een aantal klinische lessen gevolgd, over 

bijvoorbeeld medicijnen, inhalatie, tiltechnieken, mondzorg en het gebruik van het ECD. 

Naast deze klinische lessen was er geen verdere (bij)scholing ontvangen. Zonneburg had 

recent geregeld om scholing af te nemen bij een opleidingsinstituut in de regio. Zonneburg 

kon het scholingsprogramma zelf bepalen.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- De medewerkers van Zonneburg zijn vanaf eind januari gestart met de scholing via 

een extern opleidingsinstituut. Zowel de medewerkers niveau2,3 en 4 als de 

locatiehoofden en de kwaliteitsmanager worden hier geschoold. De 

verpleegtechnische handelingen komen aan bod, e-learning over dementie, e-

learning over vrijheidsbeperkende maatregelen en de BHV zijn aan deze praktijk 

uitbesteed. De e-learning modules zijn ontwikkeld door Noordhoff en bij een 

percentage van 70% zijn de medewerkers van Zonneburg geslaagd. Tevens hebben 

alle medewerkers niveau 2 een medicatiescholing gehad, ook verzorgd door een 

extern opleidingsbureau.  

- Er is een scholingsplan gemaakt waarin staat welke scholing aan welk niveau 

gegeven gaat worden. Ook staat daarin beschreven welke scholing Zonneburg nog 

meer dit jaar gaat verzorgen. 

- Op iedere locatie hangt een formulier waarop medewerkers kunnen aangeven aan 

welke scholing zij behoefte hebben. Door middel van dit formulier wordt bekeken 

welke scholing er wellicht nog meer geboden moet worden. 

Doordat er gestart is met de (bij)scholing via een extern opleidingsinstituut en er inmiddels al meer 

scholingen en klinische lessen gegeven en gepland zijn verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te 

voldoen.  

4.3 3.7 de zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende en deskundige medewerkers in 

voor de uitvoering van de dagelijkse zorg.  

Toelichting: er zijn relatief veel medewerkers woonondersteuners, niveau 2. Er is niet 

gevraagd of deze in de nacht worden ingezet. Gezien de cliëntendoelgroep is 

deskundigheidsniveau 3 verantwoord.  

Woonondersteuners niveau 2 worden op de locatie in Driebergen ook in de nacht ingezet 

omdat er altijd 24 uur per dag een big geregistreerde, niveau 4 en 5 verpleegkundige binnen 

30 minuten aanwezig kan zijn op de locatie. Ook zijn zij 24 uur per dag bereikbaar. Er is een 
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bereikbaarheidsprotocol waarin duidelijk vermeld staat hoe en wanneer de achterwacht 

wordt ingeschakeld.  
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5.     Thema 4: Medicatieveiligheid  
 

5.1 4.2 De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt en/of de cliënt vertegenwoordiger of de 

medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven. De zorgaanbieder legt de 

gemaakte afspraken over het medicatiebeheer vast in het cliëntdossier.   

Voldoet niet:  

b) De afspraken over het geheel of gedeeltelijk door de cliënt/en of cliënt vertegenwoordiger 

zelf beheren van medicatie staan in het cliëntdossier.  

c) de betrokkene evalueren de afspraken over het geheel of gedeeltelijk zelf beheren van 

medicatie volgens de frequentie in de veldnorm of naar behoefte vaker. 

Toelichting: De zorgaanbieder had niet aantoonbaar gemaakt dat er in dialoog met de cliënt en/ 

of cliëntvertegenwoordiger afspraken waren gemaakt over het beheren van medicatie. De 

inspectie zag in de cliëntdossiers verschillende coderingen van 1 t/m 5. Mondeling werd 

toegelicht dat de score gekoppeld was aan de mate van zelfstandigheid rondom 

medicatiebeheer. Het was onbekend hoe deze score werd bepaald en een uitleg over de 

inhoud van deze code ontbrak. Afspraken werden mondeling toegelicht, maar waren niet 

aantoonbaar in het cliëntdossier. Het was niet aantoonbaar dat de mondelinge afspraken 

werden geëvalueerd.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- In het geneesmiddelendistributieprotocol is er een formulier opgenomen waarin 

beschreven staat dat het locatiehoofd de score van 1 t/m 6 (inmiddels) bepaald, in 

overleg met de cliënt/vertegenwoordiger van de cliënt.   

- Wanneer wordt bepaald dat de cliënt de medicatie (gedeeltelijk) in eigen beheer kan 

houden wordt de risicosignalering ‘’medicatie in eigen beheer’’ in het zorgdossier 

twee keer per jaar ingevuld (indien nodig vaker). Aan de hand van deze score kan er 

een observatie gestart worden op het in beheer houden van de eigen medicatie 

door de cliënt. Er wordt een evaluatiedatum aan de observatie gekoppeld. Op die 

datum wordt door het locatiehoofd, (indien mogelijk) de contactverzorgende en de 

cliënt/ cliëntvertegenwoordiger het in eigen beheer houden van de medicatie door 

de cliënt geëvalueerd. De evaluatie hiervan wordt vastgelegd in het dossier.  

- Uitleg van de codes (1 t/m 6) zitten op iedere locatie voor in de medicatiemap. 

- Om de directie meer inzicht te geven in het medicatiebeleid is zijn format voor de 

locatiecontroles aangepast. Twee keer in het jaar zal de directie samen met de 

kwaliteitsmanager een controle op de locaties uitoefenen. De uitkomsten hiervan 

zullen worden besproken met de Raad van Toezicht en in het MT. 

Door inzicht te geven in de codes en de procedure rondom het bepalen van de codes te 

verduidelijken verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen. 
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5.2  4.3 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken over een actueel 

medicatieoverzicht en actuele toedieningslijst van de apotheek.  

Voldoet niet:  

a) Medewerkers beschikken voor elke cliënt die medicatie gebruikt over een actueel medicatie 

overzicht en een actuele toediengingslijst van de apotheek.  

b) De apotheek maakt en levert de medicatie-overzichten en de toedienlijsten van cliënten die 

medicatie gebruiken; medewerkers maken deze overzichten en lijsten niet zelf en passen 

bestaande mediatieoverzichten en toedienlijsten niet zelfstandig aan.            

Toelichting: deze norm is opnieuw beoordeeld. De medewerkers beschikten niet over een actuele 

toedienlijst van de apotheek. Zo zag de inspectie een toedienlijst in waar bij de medicatie 

furosemide met de hand was bijgeschreven ‘gestopt i.o.m. de h.a. vanaf 7-11’.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Na het bezoek van de inspectie in november 2016 heeft de kwaliteitsmanager samen 

met het locatiehoofd alle gevonden medicatiepunten op een rij gezet. Deze zijn samen 

met de medicatieregels zoals beschreven in het medicatieprotocol voorgelegd tijdens 

het werkoverleg aan alle medewerkers van alle locaties. Ook is hier een brief over 

verspreid naar alle medewerkers. Dit had zichtbaar indruk gemaakt, medewerkers 

begrepen hierdoor de ernst van de situatie. 

- Vanaf januari 2017 vindt er structureel iedere maand een (onverwachte) controle plaats 

op de medicatie door zowel de kwaliteitsmanager als de medewerkers niveau 3 of 4 

volgens een bepaald format. Het locatiehoofd doet de medicatiecontrole één keer in de 

drie maanden. Sinds deze controles is het niet meer voorgekomen dat er wordt 

bijgeschreven op de toedienlijst. Medewerkers weten dat dit niet de bedoeling is en dat 

er per direct een nieuwe toedienlijst moet komen.  

- Er is één medewerker per locatie aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt, 

controleert en verzorgd.  

- Er is met de apotheek gesproken over op welke wijze de toedienlijst sneller bij 

Zonneburg terecht kan komen, ook in het weekend. Deze procedure is aangepast en 

staat beschreven in het geneesmiddelendistributieprotocol.  

- De medewerkers van de apotheken is gevraagd om in juni 2017 een medicatiecontrole 

te verrichten op de locatie.  

Door bewustwording onder de medewerkers te creëren, medewerkers medeverantwoordelijk te 

maken voor de medicatieprocedure en de onverwachtse maandelijkse medicatiecontroles door de 

kwaliteitsmanager en de locatiehoofden verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  
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5.3 4.5 Bij medicatiewijzigingen past de medewerker de GDS-medicatie niet aan. 

Voldoet niet: de medewerker past bij medicatiewijzigingen niet zelf de medicatie aan die de 

apotheek in een GDS-systeem heeft uitgezet 

Toelichting: deze norm is opnieuw beoordeeld. De medewerkers pasten de medicatie uit het GDS-

systeem aan. Een cliënt kreeg twee tabletten per dag voor de behandeling van depressie. 

Mondeling werd toegelicht dat een wijziging was doorgevoerd omdat de cliënt hier suf van 

werd. Met de huisarts werd afgesproken de dosering te verlagen en het toedientijdstip te 

veranderen. Medewerkers haalden zelf het overtollige tablet uit het GDS-systeem en 

bewaarden de losse tabletten in een doosje. De wijziging van medicatie was niet in te zien op 

de toedienlijst.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Na het bezoek van de inspectie in november 2016 heeft de kwaliteitsmanager samen 

met het locatiehoofd alle gevonden medicatiepunten op een rij gezet. Deze zijn samen 

met de medicatieregels zoals beschreven in het medicatieprotocol voorgelegd tijdens 

het werkoverleg aan alle medewerkers van alle locaties. Ook is hier een brief over 

verspreid naar alle medewerkers. Dit had zichtbaar indruk gemaakt, medewerkers 

begrepen hierdoor de ernst van de situatie. 

- Vanaf januari 2017 vindt er structureel iedere maand een (onverwachte) controle plaats 

op de medicatie door zowel de kwaliteitsmanager als de medewerkers niveau 3 of 4 

volgens een bepaald format. Het locatiehoofd doet de medicatiecontrole één keer in de 

drie maanden. Sinds deze controles is het niet meer voorgekomen dat er wordt geknipt 

in de medicatiezakjes door de medewerkers. Deze worden klaargelegd voor de apotheek 

zodat deze de dosering kan aanpassen en direct voor een nieuwe toedienlijst kan 

zorgen.   

- Er is één medewerker per locatie aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt, 

controleert en verzorgd.  

Door bewustwording onder de medewerkers te creëren, medewerkers medeverantwoordelijk te 

maken voor de medicatieprocedure en de onverwachtse maandelijkse medicatiecontroles door de 

kwaliteitsmanager en de locatiehoofden verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  

5.4 4.7 De zorgaanbieder registreert de (werk)voorraad medicatie en bewaakt de houdbaarheid 

ervan. 
Toelichting: de koelkast voor de medicatie werd wel gecontroleerd, alleen wisten medewerkers niet 

de juiste temperatuur namelijk tussen de 2 en 8 graden Celsius. Dat stond verkeerd vermeld.  
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SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- De registratielijst voor de temperatuur voor de koelakst is direct aangepast. 

- De temperatuurscontrole worden nog steeds dagelijks gedaan door de medewerkers.  

- Vanaf januari 2017 vindt er structureel iedere maand een (onverwachte) controle plaats 

op de medicatie door zowel de kwaliteitsmanager als de medewerkers niveau 3 of 4 

volgens een bepaald format. Hierbij wordt gecontroleerd of de temperatuur van de 

koelkast dagelijks gecontroleerd wordt en wat eventueel de acties zijn bij afwijkingen in 

de temperatuur.  

Door de temperatuurlijst aan te passen en te controleren op het registreren van de temperatuur van 

de medicatiekoelkast en de acties die worden gedaan bij afwijkingen verwacht Stichting Zorg Thuis 

aan de norm te voldoen.  

5.5 4.8 een tweede bekwaam persoon controleert de niet-GDS-medicatie, of er is een afspraak met 

de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt.  

Voldoet niet:  

b) De tweede controle wordt bekwaam uitgevoerd. Het is traceerbaar wie deze controle uitvoert 

en op welke wijze dat gebeurt. 

c) Tot het moment van toediening is het duidelijk om welke medicatie het gaat.  

Toelichting: De tweede controle bij risicovolle medicatie werd niet bekwaam uitgevoerd. Het was 

niet traceerbaar wie de controle deed en o welke wijze het werd uitgevoerd. Zo werd er 

regelmatig een krul gezet, waardoor niet aantoonbaar was dat er daadwerkelijk een dubbele 

controle had plaatsgevonden of dat de dubbele controle door dezelfde medewerker werd 

gedaan.   

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Na het bezoek van de inspectie in november 2016 heeft de kwaliteitsmanager samen 

met het locatiehoofd alle gevonden medicatiepunten op een rij gezet. Deze zijn samen 

met de medicatieregels zoals beschreven in het medicatieprotocol voorgelegd tijdens 

het werkoverleg aan alle medewerkers van alle locaties. Ook is hier een brief over 

verspreid naar alle medewerkers. Dit had zichtbaar indruk gemaakt, medewerkers 

begrepen hierdoor de ernst van de situatie. 

- Er is een lijst op iedere locatie te vinden voor in de medicatiemap waarop de naam van 

de medewerker die medicatie mag delen staat en zijn/haar paraaf.  

- Vanaf januari 2017 vindt er structureel iedere maand een (onverwachte) controle plaats 

op de medicatie door zowel de kwaliteitsmanager als de medewerkers niveau 3 of 4 

volgens een bepaald format. Het locatiehoofd doet de medicatiecontrole één keer in de 
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drie maanden. Sinds deze controles is het niet meer voorgekomen dat er wordt 

geparafeerd met een krul.  

- Er is één medewerker per locatie aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt, 

controleert en verzorgd.  

Door bewustwording onder de medewerkers te creëren, medewerkers medeverantwoordelijk te 

maken voor de medicatieprocedure en de onverwachtse maandelijkse medicatiecontroles door de 

kwaliteitsmanager en de locatiehoofden verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  

5.6 4.9 De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en per 

toedientijdstip op de toedienlijst. 

Voldoet niet: de medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn 

en per toedientijdstip op de toedienlijst.  

Toelichting: medewerkers tekenden de toegediende of aanreikte medicatie aan met een krul in 

plaats van een paraaf waardoor onduidelijk was door wie en of er inderdaad wel door een 

bevoegde medewerkers i gedeeld/aangereikt en/of gegeven.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Na het bezoek van de inspectie in november 2016 heeft de kwaliteitsmanager samen 

met het locatiehoofd alle gevonden medicatiepunten op een rij gezet. Deze zijn samen 

met de medicatieregels zoals beschreven in het medicatieprotocol voorgelegd tijdens 

het werkoverleg aan alle medewerkers van alle locaties. Ook is hier een brief over 

verspreid naar alle medewerkers. Dit had zichtbaar indruk gemaakt, medewerkers 

begrepen hierdoor de ernst van de situatie. 

- Er is een lijst op iedere locatie te vinden voor in de medicatiemap waarop de naam van 

de medewerker die medicatie mag delen staat en zijn/haar paraaf.  

- Vanaf januari 2017 vindt er structureel iedere maand een (onverwachte) controle plaats 

op de medicatie door zowel de kwaliteitsmanager als de medewerkers niveau 3 of 4 

volgens een bepaald format. Het locatiehoofd doet de medicatiecontrole één keer in de 

drie maanden. Sinds deze controles is het niet meer voorgekomen dat er wordt 

geparafeerd met een krul.  

- Er is één medewerker per locatie aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt, 

controleert en verzorgd.  

Door bewustwording onder de medewerkers te creëren, medewerkers medeverantwoordelijk te 

maken voor de medicatieprocedure en de onverwachtse maandelijkse medicatiecontroles door de 

kwaliteitsmanager en de locatiehoofden verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen. 
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6.       Thema: vrijheidsbeperking 

6.1   5.2 Voordat een vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet, analyseren de disciplines 

die bij de zorg aan cliënt betrokken zijn, het (probleem) gedrag van de cliënt.  

Voldoet niet:  

A) De uitkomst van de (probleem) analyse van het gedrag van de cliënt bevindt zich in het cliënt 
dossier.  

b) Bij het maken van de (probleem) analyse van het gedrag van de cliënt zijn relevante andere 
disciplines betrokken.  

c) De uitkomst van de (probleem) analyse van het gedrag van de cliënt is gebruikt bij het 
beoordelen van de inzet van (een) vrijheidsbeperkende maatregelen(en) in het licht van 
subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid.  

Toelichting: in het dossier was niet aantoonbaar dat voor de inzet van een 

vrijheidsbeperkende maatregel een analyse van het gedrag van de cliënt was gemaakt. 

Onduidelijk was welke disciplines bij de besluitvorming aanwezig waren. Ook was niet 

aantoonbaar of andere, minder ingrijpende, maatregelen waren overwogen.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Het protocol op de vrijheidsbeperkende maatregel is opnieuw vastgelegd en in een 

werkoverleg besproken met de medewerkers.  

- Door middel van één op één uitleg geven van het locatiehoofd aan de contactverzorgende 

over de procedure en werkwijze over de inzet van de vrijheidsbeperkende maatregel weten 

de contactverzorgende de stappen die eerst ondernomen moeten worden vóórdat er een 

vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet. De vastlegging ervan in het dossier is ook 

besproken. 

- De SOG heeft in december 2016 een scholing op het gebied van vrijheidsbeperkende 

maatregelen verzorgd aan de medewerkers van Stichting Zorg Thuis. Naar verluidt vonden 

de medewerkers deze scholing erg nuttig en verhelderend. Daarom gaat de SOG eind dit jaar 

nog een keer een scholing geven op dit gebied. 

- Er is meer informatie vermeld in de digitale omgeving onder protocollen over het toepassen 

en in kaart brengen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze informatie komt van Vilans.  

Door middel van het nader verklaren van het protocol, het één op één zitten met de 

contactverzorgende en uitleg geven en de scholing van de SOG op het gebied van 

vrijheidsbeperkende maatregelen verwacht Stichting Zorg Thuis te voldoen aan de gestelde norm.  
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6.2  5.4 In dialoog met de cliënt en /of vertegenwoordiger vindt multidisciplinaire 

besluitvorming plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel (en).   

Voldoet niet: Bij het multidisciplinaire overleg over de besluitvorming over de inzet van een 

vrijheidsbeperkende maatregel zijn alle voor die besluitvorming relevante disciplines 

betrokken.  

Toelichting: deze norm is opnieuw beoordeeld. Bij het multidisciplinaire overleg over de 

besluitvorming over de inzet van een vrijheidsbeperkende maatregel was niet aantoonbaar 

dat er relevante disciplines bij aanwezig waren. De inspectie zag een formulier waarin 

overgegaan werd tot fixatie. De maatregel ging in op 1-2-2015 en was door de SOG getekend 

op 23-12-2015. Ook een ander formulier was onvolledig. Zo werden bedhekken ingezet van 1-

2-16 tot 6-9-16 vanwege valgevaar. Niet aangegeven was wanneer en hoe de maatregelen 

moest worden toegepast en of tussentijdse evaluatie nodig was.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties:  

- Het protocol ‘’zorgleefplanbespreking’’ is aangepast. Hierin staat duidelijk vermeld 

dat de SOG altijd aanwezig moet zijn tijdens een zorgleefplanbespreking, zeker in 

het geval van een cliënt met een vrijheidsbeperkende maatregel.  

- Ook staat in het zorgleefplanprotocol dat de vrijheidsbeperkende maatregel een 

onderwerp is dat iedere zorgleefplanbespreking terug moet komen en ondertekend 

moet worden.   

- Medewerkers zijn erop geattendeerd het MDO verslag zo volledig mogelijk in te 

vullen en op die manier geen personen of belangrijke informatie vergeten te 

vermelden. Dit staat tevens vermeld in het nieuwe protocol.  

- Het locatiehoofd heeft er zorg voor gedragen dat er tijdens de zorgleefplan-

besprekingen altijd een SOG aanwezig was en dat de MDO verslagen goed en 

volledig ingevuld werden in de dossiers.  

Door het protocol ‘zorgleefplanbespreking’’ aan te passen en hierin vast te leggen dat de SOG (in 

ieder geval) aanwezig moet zijn hierbij indien het een cliënt betreft met een vrijheidsbeperkende 

maatregel en de medewerkers opnieuw op de procedure rondom het inzetten van een 

vrijheidsbeperkende maatregel te attenderen verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  

6.3  5.5 Een arts of een gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het besluit om over te 

gaan tot de vrijheidsbeperkende maatregel(en)    

Voldoet niet: Het besluit om over te gaan tot toepassing van de vrijheidsbeperkende 

maatregel(en) en de verantwoordelijke voor dit besluit zijn terug te vinden in het 

cliëntdossier.  

Toelichting: bij het multidisciplinaire overleg over de besluitvorming over de inzet van een 

vrijheidsbeperkende maatregel was niet aantoonbaar dat er een arts of 

gedragswetenschapper betrokken was bij het besluit. Het besluit was niet altijd terug te 

vinden in het cliëntdossier.  
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SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties:  

- Het protocol ‘’zorgleefplanbespreking’’ is aangepast. Hierin staat duidelijk vermeld 

dat de SOG altijd aanwezig moet zijn tijdens een zorgleefplanbespreking, zeker in 

het geval van een cliënt met een vrijheidsbeperkende maatregel.  

- Ook staat in het zorgleefplanprotocol dat de vrijheidsbeperkende maatregel een 

onderwerp is dat iedere zorgleefplanbespreking terug moet komen en ondertekend 

moet worden.   

- Medewerkers zijn erop geattendeerd het MDO verslag zo volledig mogelijk in te 

vullen en op die manier geen personen of belangrijke informatie vergeten te 

vermelden. Dit staat tevens vermeld in het nieuwe protocol.  

Door het protocol ‘zorgleefplanbespreking’’ aan te passen en hierin vast te leggen dat de SOG (in 

ieder geval) aanwezig moet zijn hierbij indien het een cliënt betreft met een vrijheidsbeperkende 

maatregel en de medewerkers opnieuw op de procedure rondom het inzetten van een 

vrijheidsbeperkende maatregel te attenderen verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  

6.4  5.7 Alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij de cliënt worden toegepast, zijn 

opgenomen in het cliëntdossier.     

Voldoet niet: Alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij de cliënt worden toegepast, zijn 

opgenomen in het cliëntdossier.     

Toelichting: Niet alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij de cliënt werden toegepast 

waren opgenomen in het cliëntdossier.  Zo was er een cliënt waarbij een gordel in de stoel 

werd gebruikt waarbij dit niet in het dossier was vastgelegd, onderling werd toegelicht dat 

besluitvorming was gedaan via de huisartsenpost vanwege immobiliteit en een 

blaasontsteking. Dit was niet vastgelegd.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties:  

- Het locatiehoofd heeft samen met de contactverzorgende gekeken bij welke 

cliënten een vrijheidsbeperkende maatregel werd ingezet. Toen dit duidelijk was in 

het zorgdossier hierop aangepast. 

- Ook staat in het zorgleefplanprotocol dat de vrijheidsbeperkende maatregel een 

onderwerp is dat iedere zorgleefplanbespreking terug moet komen en ondertekend 

moet worden.   

- Medewerkers zijn erop geattendeerd het MDO verslag zo volledig mogelijk in te 

vullen en op die manier geen personen of belangrijke informatie vergeten te 

vermelden. Dit staat tevens vermeld in het nieuwe protocol.  

Door alle vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart te brengen en deze op de juiste manier te 

verwerken in het zorgdossier van de cliënten verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  
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6.4  5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregelen zorgvuldig toe.   

Voldoet niet: Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregelen zorgvuldig toe: volgens 

protocol en afgestemd op de cliënt.  

Toelichting: Medewerkers pasten vrijheidsbeperkende maatregelen niet volgens protocol en 

afgestemd op de cliënt toe. Mondeling werd toegelicht dat werkinstructies over het gebruik 

van bijvoorbeeld bedhekken en sensoren nog in ontwikkeling waren. Het systeem met 

protocollen was wel toegankelijk voor medewerkers maar nog niet compleet en nog niet 

officieel geïntroduceerd.  

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties:  

- De SOG heeft in december 2016 een scholing op het gebied van vrijheidsbeperkende 

maatregelen verzorgd op alle locaties aan de medewerkers van Stichting Zorg Thuis. 

Naar verluidt vonden de medewerkers deze scholing erg nuttig en verhelderend. 

Tijdens deze scholing heeft de kwaliteitsmanager nogmaals benoemd waar het 

nieuwe protocol op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen in de digitale 

omgeving is te vinden. De SOG gaat eind 2017 nog een scholing op het gebied van 

vrijheidsbeperkende maatregelen verzorgen.  

- Alle protocollen en werkinstructies zijn direct na het bezoek van de inspectie in 

december 2016 nogmaals kenbaar gemaakt in januari 2017 aan de medewerkers. De 

protocollen en richtlijnen waren ten tijde van het inspectiebezoek wel in de 

omgeving te vinden al maar waren niet niet officieel geïntroduceerd bij de 

medewerkers. De kwaliteitsmanager heeft bij ieder werkoverleg op de locaties de 

protocollen en werkinstructies onder de aandacht gebracht. Tevens is er een brief 

hierover opgestuurd naar de medewerkers en is het in de nieuwsbrief van januari en 

februari geplaatst.  

- In de maandelijkse locatiecontrole van de kwaliteitsmanager werd er beoordeeld of 

de medewerkers de protocollen wisten te vinden en of zij wisten welke er waren.  

Doordat de protocollen nu op verschillende manieren is geïntroduceerd bij de medewerkers, dit 

gecontroleerd is door de kwaliteitsmanager verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  
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7.   Conclusie 
Met de verbetermaatregelen die genoemd zijn in het resultaatsverslag naar aanleiding van het 

inspectiebezoek in november 2016, kan geconcludeerd worden dat SZT aantoonbaar zowel 

locatiegebonden als organisatiebrede verbeteringen heeft geïmplementeerd. Aan de hand van de 

aanpak en genomen acties/maatregelen zijn de gestelde normen gerealiseerd.                                                                                  

Het resultaatsverslag is voorgelegd aan de Raad van Toezicht en bestuur en is goedgekeurd door het 

bestuur. 

Uiteraard zal Stichting Zorg Thuis de verbetermaatregelen de komende periode evalueren en 

beoordelen of het nodig is om de maatregelen aan te passen. Indien dit nodig is zullen wij de 

inspectie hiervan op de hoogte stellen. 

 


