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

bezoek gebracht aan Stichting Zorg Thuis (hierna: SZT), locatie Empe. 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 september een onaangekondigd bezoek 

gebracht aan SZT locatie Empe. 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 algemeen manager 

- Controles van de kwaliteitsmanager (op het zorgdossier, protocollen, de locatie, e.d.) 
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2.       Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

2.4  1.4  De zorgaanbieder regelt cliëntmedezeggenschap. 

Voldoet niet: De zorgaanbieder regelt medezeggenschap waarbij cliënten en/of cliënt  

vertegenwoordigers cliënt belangen behartigen.  

Toelichting: De Stichting Zorg Thuis stelde een centrale cliëntenraad in. Vanuit Zonneburg 

Empe ontbrak een vertegenwoordiging in deze cliëntenraad, zo was momenteel geen vorm 

van medezeggenschap geregeld binnen Zonneburg Empe. 

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

Aanpak en acties: 

- In november 2016 is er een plek vrij gekomen in de cliëntenraad. Op dat moment zijn de 

familieleden en cliënten door het locatiehoofd benaderd voor deze plek in de 

cliëntenraad. Het is toen niet direct gelukt om iemand van de locatie in Empe te 

vertegenwoordigen in de cliëntenraad. 

- Door langdurige ziekte van het locatiehoofd is de zoektocht naar een vertegenwoordiger 

voor de cliëntenraad door Empe in de maand december nagenoeg stil komen te liggen.  

In januari is dit weer opgepakt door het locatiehoofd door per mail een oproep te doen 

voor de cliëntenraad aan de cliënten/vertegenwoordigers van de locatie in Empe. 

Daarnaast is er een echtpaar opgenomen in januari waarbij de cliëntenraad en de 

zoektocht naar een vertegenwoordiger vanuit Empe direct is aangekaart bij de familie. 

Ook heeft het locatiehoofd in januari tijdens de nieuwjaarsborrel opnieuw de 

cliëntenraad aangekaart en meer uitleg gegeven over de invulling van deze functie. Er is 

toen wel op gereageerd maar een daadwerkelijke inschrijving als deelnemer van de 

cliëntenraad is uitgebleven. 

- In overleg met de algemeen manager is besloten om cliënten/vertegenwoordigers uit 

Empe persoonlijk te benaderen. Er zijn hiervoor twee familieleden van cliënten uit Empe 

persoonlijk voor benaderd door het locatiehoofd. Deze twee potentiële kandidaten 

hebben, na nogmaals contact met hen opgenomen te hebben, aangegeven dat zij op dit 

moment geen interesse hebben in de cliëntenraad vanwege drukte maar in de toekomst 

hier wellicht meer tijd voor kunnen vrijmaken.  

De organisatie heeft gezorgd voor meer bekendheid van de cliëntenraad in de organisatie, 

met name in Empe. Er is op verschillende manieren geïnvesteerd in het promoten van de 

cliëntenraad om kandidaten voor zich te winnen (per mail, persoonlijk gesprek, gebeld). De 

naamsbekendheid is gebleken door de (positieve) reacties die zijn gekomen op de oproep 

voor een kandidaat uit Empe tijdens de nieuwjaarsborrel. Een daadwerkelijke aanmelding is 

echter uitgebleven waardoor ervoor gekozen is om potentiële kandidaten persoonlijk te 

benaderen. Deze vertegenwoordigers van de cliënten hebben na enige tijd erover na te 
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hebben gedacht, aangegeven dat zij momenteel geen tijd hebben om de plek in de 

cliëntenraad te vervullen.  

Het is niet precies duidelijk wanneer er wél een vertegenwoordiger van de locatie Empe 

plaats zal nemen in de cliëntenraad. De organisatie kan cliënten/vertegenwoordigers immers 

niet verplichten om deel te nemen aan de cliëntenraad. Naar ons idee heeft de organisatie 

voldoende maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de eis waarin alle locaties 

vertegenwoordigd zijn in de cliëntenraad. Dat dit niet is gelukt binnen deze tijdsperiode is 

erg vervelend voor de locatie en organisatie maar er wordt niet opgegeven. De organisatie 

verwacht vóór juni 2017 een deelnemer uit Empe te verwelkomen in de cliëntenraad. Dit 

streven verwacht de organisatie te behalen door: 

- Iedere maand een oproep te doen in de cliëntennieuwsbrief voor een 

vertegenwoordiger uit Empe voor de cliëntenraad. 

- Momenteel vind er een toestroom aan bezetting plaats op de locatie in Empe. Bij iedere 

opname zal de cliëntenraad benoemd en uitgelegd worden. De benoeming en nadere 

uitleg van de cliëntenraad bij opname heeft al plaatsgevonden bij de recentelijke 

opnames.  

- Vanuit de cliëntenraad zelf zal er een brief verstuurd worden aan de cliënten/ 

vertegenwoordigers van de locatie Empe waarin er meer informatie over de 

cliëntenraad zal worden vermeld en waarin er een oproep wordt gedaan voor een 

vertegenwoordiger vanuit de locatie in Empe.  
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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:  Uit het cliëntendossier blijkt dat de cliënt en/of de cliënt vertegenwoordiger 

heeft/hebben ingestemd met de inhoud van het zorgplan. 

Toelichting: Uit de getoetste cliëntdossiers bleek dat de cliëntvertegenwoordiger instemde 

met de inhoud van het zorgplan. Echter was de cliënt vrijwillig opgenomen en er was niet 

vastgelegd of de cliënt wilsonbekwaam ter zake was verklaard.  

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

Aanpak en acties: 

- Het locatiehoofd van Empe is samen met de kwaliteitsmanager alle cliëntendossiers 

nagelopen. Hieruit bleek onder andere dat het kopje ‘’wilsbekwaamheid’’ onder het 

kopje ‘’medische info/beleid’’ niet is ingevuld bij de meeste cliënten.  

- De specialist ouderengeneeskunde (SOG) die is aangesloten bij de organisatie (Stijn 

Sicking) is direct ingeschakeld om uitleg te komen geven hierover aan alle 

locatiehoofden, de algemeen manager en de kwaliteitsmanager. Hierin vertelde hij het 

verband tussen de ‘’wilsbekwaamheid’’, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, 

de instemming van de cliënt met betrekking tot het zorgplan. Na deze bijeenkomst is 

afgesproken dat de SOG dit kopje zou invullen voor alle cliënten van Stichting Zorg Thuis 

in de cliëntendossiers.  

- De algemeen manager heeft daarna samen met de SOG het hele cliëntendossier 

nagelopen op hetgeen dat de SOG moet invullen danwel moet ondertekenen in de 

dossiers.  Ook toen is afgesproken dat de SOG alle medische informatie (inclusief de 

wilsbekwaamheid en de vrijheidsbeperkende maatregelen) in zou gaan vullen voor alle 

cliënten in de organisatie. 

- Uit controle van de kwaliteitsmanager bleek dat bij sommige cliënten de 

wilsbekwaamheid wel was ingevuld en bij sommige niet. Opvallend was dat juist van de 

locatie in Empe geen (mate van) wilsbekwaamheid was ingevuld bij de cliënten, op één 

na.  

- Bij navraag aan de algemeen manager is gebleken dat de afspraak duidelijk was dat de 

SOG ervoor verantwoordelijk was het kopje ‘’medische info en beleid’’ (waar de 

wilsbekwaamheid onder valt) in december 2016 voor alle cliënten van SZT ingevuld had 

moeten hebben. 

- In januari 2017 is de SOG op de locatie in Empe geweest om het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’ (waaronder de wilsbekwaamheid valt) samen met het locatiehoofd in te 

vullen.  

- Daarna is de SOG op de overige locaties geweest om het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’ (waaronder de wilsbekwaamheid valt) in te vullen. 
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Door de invulling van de bepaling van de wilsbekwaamheid (en tevens het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’) door de SOG verwacht SZT aan de gestelde norm te voldoen.  

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

de zorg-/ondersteuningsdoelen. 

Voldoet niet:  De zorg-/en ondersteuningsdoelen passen bij de wensen, behoeften, 

mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.  

Toelichting: De zorg -/en ondersteuningsdoelen waren gebaseerd op diagnostiek van de 

huisarts. Bij een van de cliënten was sprake van verdrietig en onrustig gedrag. De huisarts 

schreef bij deze cliënte Haldol voor, waarbij uit het getoetste cliëntdossier niet aantoonbaar 

was of relevante deskundige disciplines de alternatieve mogelijkheden hadden onderzocht. 

Zo was bij het opstellen van de zorg-/ondersteuningsdoelen bij de cliënt geen specialist 

ouderengeneeskunde of psycholoog betrokken.  

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

Aanpak en acties: 

- Het is een feit dat er vooraf aan de start van de haldol geen alternatieven zijn 

bekeken. In verband met ernstige plotseling ontstane onrust door klachten was een 

delier het vermoeden. In juli is er direct gestart met haldol in overleg met de huisarts 

en huisartsenpost. Er is na de start met haldol een observatie gestart, alleen zijn 

deze observatieformulieren niet goed ingevuld. Wel is er in de rapportages 

geëvalueerd op deze evaluatie maar niet specifiek op het doel. Deze en de evaluaties 

met de huisarts en familie zijn in het dossier te lezen ( 10 tot 20 juli).  

- 4 november is het haldolgebruik geëvalueerd in de zorgleefplanbespreking waar 

zowel de SOG als de huisarts bij aanwezig waren. Hier is een verslag over gemaakt 

en in het cliëntdossier te vinden. Er is voor gekozen om het haldolgebruik voort te 

zetten omwille de welzijn van de cliënt. Zowel de huisarts, als de cliënt 

vertegenwoordiger en de SOG zijn van mening dat gebruik aantoonbaar positief 

effect heeft op de cliënt en het haldolgebruik volgend zorgleefplanbespreking 

opnieuw wordt besproken. 

- Het locatiehoofd en de kwaliteitsmanager hebben kritisch gekeken naar de 

opgestelde doelen en onnodige of foutief gestelde doelen verwijderd of aangepast. 

Tevens zijn de doelen SMART geformuleerd.  

- Wanneer er een andere discipline moet worden ingeschakeld (denk aan een 

wondverpleegkundige e.d.) wordt op de locatie in Empe beroep gedaan op de 

thuiszorgorganisatie Buurtzorg of Verian. Deze kunnen direct de nodige discipline 

inschakelen en zijn 24 uur bereikbaar. Voordat er een psycholoog wordt 

ingeschakeld is de afspraak dat de SOG allereerst ingeschakeld wordt. Indien de SOG 

een verwijzing naar een psycholoog daarna nog nodig acht wordt er op zijn verzoek 

een psycholoog ingeschakeld. Ook de SOG is 24 uur per dag zowel telefonisch als per 
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mail bereikbaar voor vragen en/of overleg. Daarnaast heeft de SOG iedere 

donderdag vrij gepland voor stichting Zorg Thuis. 

- De SOG dient altijd aanwezig te zijn tijdens een zorgleefplanbespreking. In deze 

zorgleefplanbespreking worden onder andere de doelen en de domeinen altijd 

besproken en zo nodig bijgesteld en ondertekend. 

       Door bovengenoemde acties in te hebben gezet verwacht SZT aan de gestelde norm te voldoen. 
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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: De gesproken medewerkers kenden de relevante richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies niet. De gevraagde protocollen ten aanzien van de inzet van bedhekken of 

sensoren waren niet inzichtelijk in het digitale systeem. Hierdoor had de zorgaanbieder het 

werken met deze protocollen en werkinstructies niet geborgd bij de medewerkers van 

Zonneburg Empe.  

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

Aanpak en acties: 

- Na het bezoek van de inspectie van de gezondheidszorg in december 2015 op de 

locatie in Driebergen is aangegeven dat de protocollen per 1 augustus 2016 in de 

omgeving te zien waren voor alle medewerkers op alle locaties. Op dat moment 

betrof dat voornamelijk de zorgprotocollen. Stichting Zorg Thuis was op dat moment 

nog erg zoekende in het beleid op de vrijheidsbeperkende maatregel, rekening 

houdend met wet en regelgeving, waardoor een protocol hierop lange tijd ontbrak. 

In december 2016 is Stichting Zorg Thuis nogmaals door de IGZ gewezen op het feit 

dat een protocol op het gebeid van vrijheidsbeperking ontbrak. Op dat moment was 

er een conceptprotocol, deze was nog niet definitief vastgesteld door de SOG en 

kwaliteitsmanager waardoor deze ook niet in de omgeving naast alle andere 

protocollen te vinden was. Eind december 2016 (na het inspectiebezoek aan 

Driebergen) is het definitieve protocol waarin de werkinstructies voor de middelen 

en maatregelen die binnen Stichting Zorg Thuis worden ingezet vastgesteld door de 

kwaliteitsmanager en SOG en in de digitale omgeving gezet. Hier zijn de 

medewerkers door middel van een brief over op de hoogte gesteld.  

- 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. 
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- Ook is in de nieuwsbrief van januari 2017 aan de medewerkers (nogmaals) vermeld 

dat er nieuwe protocollen te vinden zijn in de digitale omgeving en waar deze 

precies te vinden zijn. 

- Tijdens de locatiecontrole van de kwaliteitsmanager in januari 2017 is gebleken dat 

de medewerkers die toen aan het werk waren op de locatie in Empe de protocollen 

exact terug konden vinden.  

Doordat het definitieve beleid en het protocol op de vrijheisbeperkendemaatregelen is vastgesteld 

en gecontroleerd door de SOG, de protocollen herhaaldelijk onder de aandacht zijn gebracht bij de 

medewerkers en na controle ook blijkt dat de medewerkers van Empe (én op de andere locaties) de 

protocollen kunnen vinden verwacht Stichting Zorg Thuis aan de norm te voldoen.  
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5.     Thema 4: Medicatieveiligheid  
 

5.1  4.3 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken over een actueel 

medicatieoverzicht en actuele toedieningslijst van de apotheek.  

Voldoet niet: 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: De apotheek maakte en leverde de medicatieoverzichten en de toedienlijsten van 

cliënten die medicatie gebruiken. De inspectie trof op diverse toedienlijsten door 

medewerkers zelf gemaakte schema’s voor het toedienen van paracetamol en movicolon 

aan. Daarnaast was op de toedienlijst de dosering van een medicijn doorgestreept en een 

nieuwe dosering bijgeschreven.                                                                                                                                                                                                 

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

Aanpak en acties: 

- Het Locatiehoofd van Empe heeft samen met de kwaliteitsmanager en beide apotheken 

gezorgd voor een GeneesmiddelenDistributieProtocol (GDP) die volledig voldoen aan de 

eisen van de Veilige principes in de medicatieketen. Deze zijn te vinden op de locatie in 

de medicatiemap. Medewerkers hebben hun handtekening moeten zetten wanneer zij 

het GDP doorgenomen hadden.  

- De apotheken hebben beiden zelf uitleg gegeven aan de medewerkers op locatie over 

het GDP. 

- De zelfgemaakte lijsten zijn direct verwijderd. 

- Er is één medewerker aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt en verzorgd.  

- Het hele medicatiebeleid is aangepast. Dit beleid en de regels rondom het bewaren, 

uitzetten en controleren van medicatie zijn door de kwaliteitsmanager uitgelegd in het 

werkoverleg. 

- De medewerkers krijgen een sanctie opgelegd wanneer zij zich niet aan de 

medicatieregels houden.  

- In het medicatiebeleid is opgenomen dat het locatiehoofd wekelijks de medicatie(kar, 

map, opiatenkast, etc.) controleert en de kwaliteitsmanager maandelijks tijdens haar 

locatiecontrole. Deze controles worden door hen gedaan naast de verplichte medicatie-

registratielijsten die door de medewerkers worden gecontroleerd.   

Door het duidelijk kenbaar maken van de medicatieregels volgens de veilige principes in de 

medicatieketen aan de medewerkers door middel van het inzetten van GDP’s en het bijwonen 

van een werkoverleg waarin nogmaals wordt aangegeven wat wel en niet toegestaan is wordt 

ervan uitgegaan dat de medewerkers niet zelf medicatielijsten gaan aanpassen of zelf gaan 

maken. Wordt er geconstateerd dat de medewerkers dit wel doen wordt hen een sanctie 
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opgelegd. Door de locatiecontroles van de kwaliteitsmanager is gebleken dat er niet wordt 

bijgeschreven op de medicatielijsten en er geen zelfgemaakte medicatieregistratielijsten in de 

medicatiemap meer te vinden zijn. Daarnaast worden er steeds meer vragen gesteld door de 

medewerkers aan de kwaliteitsmanager betreffende (onder andere) dit onderwerp waardoor 

geconcludeerd wordt dat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid leeft onder alle 

medewerkers van de organisatie. Door het inzetten van bovengenoemde acties met als resultaat 

meer betrokkenheid en verantwoording onder de medewerkers van alle locaties veracht SZT te 

voldoen aan de gestelde norm. 

5.2  4.6 De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren van 

medicatie. 

Voldoet niet: De zorgaanbieder heeft afspraken met de apotheek over de wijze van afvoeren 

van retourmedicatie. 

Toelichting: de zorgaanbieder had afspraken met de apotheek over de wijze van afvoeren van 

retourmedicatie. De afspraak was dat wekelijks de retourmedicatie, bij de levering van 

nieuwe medicatie, door de betrokken apotheek werd meegenomen en dat de 

retourmedicatie in een afgesloten lade werd opgeborgen.                                                                                                             

Tijdens het bezoek trof de inspectie twee, niet afgesloten, dozen met medicatie aan in het 

zogenaamde ‘’klompenhok’’. De buitendeur van deze ruimte stond open en was voor 

iedereen toegankelijk. De reden waarom deze dozen hier op dit tijdstip stonden, was 

onduidelijk voor de medewerkers. In de open dozen vond de inspectie opiaten aan 

(fentanylpleisters) waarbij geen controlelijst zat. In dit medicatiedoosje zat bovendien een 

ander medicijn (ampul Midazolam). Daarnaast bevond in een andere doos, waarvan 

onduidelijk was of dit retourmedicatie was, sachets Macrogol. Een hoeveelheid medicatie van 

een cliënt die op dat moment niet in Zonneburg verbleef, bevond zich eveneens in deze doos.  

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

Aanpak en acties: 

- Het Locatiehoofd van Empe heeft samen met de kwaliteitsmanager en beide apotheken 

gezorgd voor een GeneesmiddelenDistributieProtocol (GDP) die volledig voldoen aan de 

eisen van de Veilige principes in de medicatieketen. Hierin staat de wijze van het 

ophalen van retourmedicatie (inclusief opiaten) beschreven voor beide apotheken. Deze 

zijn te vinden op de locatie in de medicatiemap. Medewerkers hebben hun 

handtekening moeten zetten wanneer zij het GDP doorgenomen hadden.  

- De apotheken hebben beiden zelf uitleg gegeven aan de medewerkers op locatie over 

het GDP. 

- Er is één medewerker aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt en verzorgd.  

- Het hele medicatiebeleid is aangepast. Dit beleid en de regels rondom het bewaren, 

uitzetten en controleren van medicatie zijn door de kwaliteitsmanager uitgelegd in het 

werkoverleg. 
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- Er is een afgesloten retourmedicatiebrievenbus geplaatst. De apotheek heeft hier de 

sleutel van en medewerkers kunnen er niet met hun handen in. Een opiatenbrievenbus  

is er naast geplaatst. Hierin worden de opiaten bewaard. De registratielijsten van de 

opiaten worden in de medicatiemap bewaard. 

- Medewerkers zijn erop geattendeerd geen opiaten aan te nemen wanneer er geen 

ontvangstbewijs meegeleverd wordt waarop getekend moet worden. Daarnaast is er 

ook duidelijk gemaakt dat alleen het zorgpersoneel opiaten in ontvangst mag nemen en 

hiervoor mag tekenen.  

- De afspraak is dat de achterdeur van het klompenhok altijd op slot is en hier uiteraard 

géén medicatie (oud of nieuw) wordt bewaard.  

Door het duidelijk kenbaar maken van de medicatieregels volgens de veilige principes in de 

medicatieketen aan de medewerkers door middel van het inzetten van GDP’s, het plaatsen van een 

retourmedicatiebrievenbus en een opiatenbrievenbus en goede afspraken te maken met de 

medewerkers over deze procedures verwacht Stichting Zorg Thuis te voldoen aan de gestelde norm.  

5.3 4.7 De zorgaanbieder registreert de (werk)voorraad medicatie en bewaakt de houdbaarheid 

ervan. 
Voldoet niet:  

a) De zorgaanbieder zorgt aantoonbaar voor periodieke controle op de medicatievoorraad. De 

zorgaanbieder heeft vastgelegd wie voor de periodieke controle verantwoordelijk is 

b) Er is geen niet-op-naam-gestelde medicatie op voorraad, met uitzondering van de 

dokterstas. 

c) De zorgaanbieder borgt dat de geopende medicinale dranken en druppels niet over de 

vervaldatum zijn. Dit doet hij door een aandachtsfunctionaris medicatie verantwoordelijk te 

maken voor het verwijderen en afvoeren van medicatie vlak vóór of op de vervaldatum. Het 

verdient hierbij de voorkeur om de datum van openen en/of uiterste houdbaarheidsdatum na 

opening op de primaire verpakking te noteren.  

Toelichting: in de medicatiekar had elke cliënt een eigen, afgesloten lade. Voor de cliënten was een 

beperkte voorraad medicatie aanwezig. De zorgaanbieder zorgde niet aantoonbaar voor periodieke 

controle op deze medicatievoorraad. Zoals eerder genoemd bij norm 4.6 trof de inspectie een doos 

Macrogol aan die niet op naam van een cliënt was gesteld. De gesproken medewerkers dachten dat 

dit van een voormalige cliënte was. Daarnaast trof de inspectie een doosje teststrips voor 

urinecontrole aan met een verlopen houdbaarheidsdatum.  

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

Aanpak en acties: 

- Het hele medicatiebeleid is aangepast. Het beleid is gebaseerd op de medicatiekoelkast, de 

medicatiekar en de kleine voorraad(kast) voor medicatie(inclusief wondmateriaal e.d.). Dit 
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beleid en de regels rondom het bewaren, uitzetten en controleren van medicatie zijn door 

de kwaliteitsmanager uitgelegd in het werkoverleg op alle locaties. 

- Het nieuwe medicatiebeleid is herhaaldelijk naar voren gekomen in het werkoverleg en er is 

nauwlettend op gecontroleerd door het locatiehoofd en de kwaliteitsmanager.  

- Er is één medewerker aangesteld die de taken rondom de medicatie regelt en verzorgd.  

- De medewerkers krijgen een sanctie opgelegd wanneer zij zich niet aan de medicatieregels 

houden. 

- In het medicatiebeleid is opgenomen dat het locatiehoofd wekelijks de medicatie(kar, map, 

opiatenkast, etc.) controleert en de kwaliteitsmanager maandelijks tijdens haar 

locatiecontrole. Deze controles worden door hen gedaan naast de verplichte medicatie-

registratielijsten die de medewerkers zelf moeten doen.  

Uit de uitkomsten van de locatiecontroles van de kwaliteitsmanager en vragen vanuit de 

medewerkers is gebleken dat de medicatiecontroles door de medewerkers nu structureel uitgevoerd 

en geregistreerd worden. Door de inzet van bovenstaande punten en de uitkomsten van de 

locatiecontroles van de kwaliteitsmanager verwacht Stichting Zorg Thuis volledig te voldoen aan de 

gestelde norm.  
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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:  

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: Bij het maken van de (probleem) analyse van het gedrag van de cliënt waren 

geen relevante andere disciplines betrokken. Zo schreef de huisarts bij een cliënt 

psychofarmaca voor zonder consultatie van een specialist ouderengeneeskunde of een 

gedragsdeskundige zoals een psycholoog.  

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

Aanpak en acties: 

- Het is een feit dat er vooraf aan de start van de haldol geen alternatieven zijn bekeken. In 

verband met ernstige plotseling ontstane onrust door klachten was een delier het 

vermoeden. In juli is er direct gestart met haldol in overleg met de huisarts en 

huisartsenpost. Er is na de start met haldol een observatie gestart, alleen zijn deze 

observatieformulieren niet goed ingevuld. Wel is er in de rapportages geëvalueerd op deze 

evaluatie maar niet specifiek op het doel. Deze en de evaluaties met de huisarts en familie 

zijn in het dossier te lezen ( 10 tot 20 juli).  

- 4 november is het haldolgebruik geëvalueerd in de zorgleefplanbespreking waarbij zowel de 

SOG als de huisarts aanwezig waren. Hier is een verslag over gemaakt en in het cliëntdossier 

te vinden. Er is voor gekozen om het haldolgebruik voort te zetten omwille de welzijn van de 

cliënt. Zowel de huisarts, als de cliënt vertegenwoordiger en de SOG zijn van mening dat 

gebruik aantoonbaar positief effect heeft op de cliënt en het haldolgebruik volgend 

zorgleefplanbespreking opnieuw wordt 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.  

- 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.  

- Wanneer er een andere discipline moet worden ingeschakeld (denk aan een 

wondverpleegkundige e.d.) wordt op de locatie in Empe beroep gedaan op de 

thuiszorgorganisatie Buurtzorg of Verian. Deze kunnen direct een discipline inschakelen en 

deze zijn 24 uur bereikbaar. Voordat er een psycholoog wordt ingeschakeld is de afspraak 
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dat de SOG allereerst ingeschakeld wordt. Indien de SOG een verwijzing naar een 

psycholoog daarna nog nodig acht wordt er op zijn verzoek een psycholoog ingeschakeld. 

Ook de SOG is 24 uur per dag zowel telefonisch als per mail bereikbaar voor vragen en/of 

overleg.  

- De SOG heeft regelmatig contact met de huisartsen van de locaties en de SOG is altijd goed 

bereikbaar. 

- Daarnaast heeft de SOG iedere donderdag vrij gepland voor Stichting Zorg Thuis. 

Door de inzet van bovenstaande punten verwacht Stichting Zorg Thuis te voldoen aan de gestelde 

norm.  

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

vrijheidsbeperkende maatregel bij een cliënte was de specialist ouderengeenkunde of een 

psycholoog niet aantoonbaar betrokken.  

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.  

- 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.  

- Wanneer er een andere discipline moet worden ingeschakeld (denk aan een 

wondverpleegkundige e.d.) wordt op de locatie in Empe beroep gedaan op de 

thuiszorgorganisatie Buurtzorg of Verian, Deze kunnen direct een discipline 

inschakelen en deze zijn 24 uur bereikbaar. Voordat er een psycholoog wordt 

ingeschakeld is de afspraak dat de SOG allereerst ingeschakeld wordt. Indien de SOG 

een verwijzing naar een psycholoog daarna nog nodig acht wordt er op zijn verzoek 

een psycholoog ingeschakeld. Ook de SOG is 24 uur bereikbaar voor vragen en/of 

overleg. Zij kunnen dus ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 

zorgleefplanbesprekingen.  

- 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. 
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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 controle van het locatiehoofd op de aanwezigheid van de SOG tijdens deze 

zorgleefplanbesprekingen verwachten wij aan de norm te voldoen.  

6.3  5.6 De cliënt en/of vertegenwoordiger geeft toestemming voor de toepassing van de 

vrijheidsbeperkende maatregelen(en).    

Voldoet niet: De toestemming van de cliënt en/of vertegenwoordiger staat in het cliënt 

dossier.  

Toelichting: voor de toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregelen trof de inspectie, in 

de getoetste dossiers, de toestemming van de vertegenwoordigers aan. Toestemming voor 

dergelijke maatregelen dient de cliënt zelf te geven, of indien de cliënt wilsonbekwaam ter 

zake is verklaard, door diens (wettelijk) vertegenwoordiger.  

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

- Het locatiehoofd van Empe is samen met de kwaliteitsmanager alle cliëntendossiers 

nagelopen. Hieruit bleek onder andere dat het kopje ‘’wilsbekwaamheid’’ onder het 

kopje ‘’medische info/beleid’’ niet is ingevuld bij de meeste cliënten.  

- De specialist ouderengeneeskunde (SOG) die is aangesloten bij de organisatie (Stijn 

Sicking) is direct ingeschakeld om uitleg te komen geven hierover aan alle 

locatiehoofden, de algemeen manager en de kwaliteitsmanager. Hierin vertelde hij het 

verband tussen de ‘’wilsbekwaamheid’’, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, 

de instemming van de cliënt met betrekking tot het zorgplan. Na deze bijeenkomst is 

afgesproken dat de SOG dit kopje zou invullen voor alle cliënten van Stichting Zorg Thuis 

in de cliëntendossiers.  

- De algemeen manager heeft daarna samen met de SOG het hele cliëntendossier 

nagelopen op hetgeen dat de SOG moet invullen danwel moet ondertekenen in de 

dossiers.  Ook toen is afgesproken dat de SOG alle medische informatie (inclusief de 

wilsbekwaamheid en de vrijheidsbeperkende maatregelen) in zou gaan vullen voor alle 

cliënten in de organisatie. 

- Uit controle van de kwaliteitsmanager bleek dat bij sommige cliënten de 

wilsbekwaamheid wel was ingevuld en bij sommige niet. Opvallend was dat juist van de 

locatie in Empe geen (mate van) wilsbekwaamheid was ingevuld bij de cliënten, op één 

na.  

- Bij navraag aan de algemeen manager is gebleken dat de afspraak duidelijk was dat de 

SOG ervoor verantwoordelijk was het kopje ‘’medische info en beleid’’ (waar de 

wilsbekwaamheid onder valt) in december 2016 voor alle cliënten van SZT ingevuld had 

moeten hebben. 

- In januari 2017 is de SOG op de locatie in Empe geweest om het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’ (waaronder de wilsbekwaamheid valt) samen met het locatiehoofd in te 

vullen.  
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- Daarna is de SOG op de overige locaties geweest om het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’ (waaronder de wilsbekwaamheid valt) in te vullen. 

Door de invulling van de bepaling van de wilsbekwaamheid (en tevens het hele kopje ‘’medische 

info/beleid’’) door de SOG verwacht SZT aan de gestelde norm te voldoen.  

 

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. De gesproken medewerkers waren niet op de hoogte van het 

protocol bedhekken of sensoren. Ook was onduidelijk of deze protocollen waren ontwikkeld 

doordat het niet te vinden was in het digitale systeem.   

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

- Na het bezoek van de inspectie van de gezondheidszorg in december 2015 op de 

locatie in Driebergen is aangegeven dat de protocollen per 1 augustus 2016 in de 

omgeving te zien waren voor alle medewerkers op alle locaties. Op dat moment 

betrof dat voornamelijk de zorgprotocollen. Stichting Zorg Thuis was op dat moment 

nog erg zoekende in het beleid op de vrijheidsbeperkende maatregel, rekening 

houdend met wet en regelgeving, waardoor een protocol hierop lange tijd ontbrak. 

In december 2016 is Stichting Zorg Thuis nogmaals door de IGZ gewezen op het feit 

dat een protocol op het gebeid van vrijheidsbeperking ontbrak. Op dat moment was 

er een conceptprotocol, deze was nog niet definitief vastgesteld door de SOG en 

kwaliteitsmanager waardoor deze ook niet in de omgeving naast alle andere 

protocollen te vinden was. Eind december 2016 (na het inspectiebezoek aan 

Driebergen) is het definitieve protocol waarin de werkinstructies voor de middelen 

en maatregelen die binnen Stichting Zorg Thuis worden ingezet vastgesteld door de 

kwaliteitsmanager en SOG en in de digitale omgeving gezet. Hier zijn de 

medewerkers door middel van een brief over op de hoogte gesteld.  

- 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. 

- Ook is in de nieuwsbrief van januari 2017 aan de medewerkers (nogmaals) vermeld 

dat er nieuwe protocollen te vinden zijn in de digitale omgeving en waar deze 

precies te vinden zijn. 
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- Tijdens de locatiecontrole van de kwaliteitsmanager in januari 2017 is gebleken dat 

de medewerkers die toen aan het werk waren op de locatie in Empe de protocollen 

exact terug konden vinden.  

Doordat het definitieve beleid en het protocol op de vrijheisbeperkendemaatregelen is vastgesteld 

en gecontroleerd door de SOG, de protocollen herhaaldelijk onder de aandacht zijn gebracht bij de 

medewerkers en na controle ook blijkt dat de medewerkers van Empe (én op de andere locaties) de 

protocollen kunnen vinden 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 september 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, op 1 norm na. Het is 

de organisatie helaas niet gelukt om een cliënt/vertegenwoordiger van de cliënt vanuit Empe te 

vertegenwoordigen in de cliëntenraad. Deze norm moet voor juni 2017 behaald zijn.                                                                                  

Het resultaatsverslag is voorgelegd en goedgekeurd door het MT. 

Uiteraard zal SZT 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.  

 


