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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 8 januari 2019 met de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen van Villa Attent B.V. (hierna: Villa Attent). 
Aansluitend bracht de inspectie een bezoek aan de locatie Villa Bernard in Nijverdal. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op 
grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet. 

1.2 Doel en werkwijze 
Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de raad van bestuur en de raad 
van commissarissen. Dit gesprek gaat over de besturing van de organisatie. Daarna 
bezoekt de inspectie één of meerdere locatie(s). Waar de inspectie naar kijkt, ligt 
vast in een toetsingskader. Bij de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de 
eventuele documenten die zij inzien, letten de inspecteurs op een aantal normen uit 
de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en 
veiligheid en medicatieveiligheid.  
De inspectie toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daarnaast de samenhang tussen de informatie uit 
het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht en de bevindingen uit 
het locatiebezoek.  
 
Op basis van de bevindingen tijdens dit inspectiebezoek, bepaalt de inspectie of er 
vervolgtoezicht nodig is en in welke vorm.  

1.3 Beschrijving Villa Attent 
Villa Attent biedt verzorging en huishoudelijke hulp. Villa Bernard is de enige locatie 
van Villa Attent. Villa Bernard is een kleinschalige woonvoorziening met 24-uurs 
zorg in Nijverdal. Villa Attent biedt huishoudelijke hulp in de gemeenten Almelo, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden. Het management bestaat uit 
een eenhoofdige raad van bestuur. Villa Attent heeft een raad van commissarissen 
bestaande uit één lid. 
 
In Villa Bernard kunnen maximaal negen cliënten met een somatische zorgvraag 
verblijven. Ten tijde van het bezoek ontvangen negen cliënten zorg. Eén cliënt komt 
meerdere dagen in de week voor dagopvang. De cliënten hebben zorgprofielen (VV) 
van VV 4 en VV 6. In Villa Bernard komen soms ook cliënten die nog geen indicatie 
hebben wonen. Zij ontvangen dan in eerste instantie wijkverpleging. Voor deze 
cliënten wordt dan vervolgens wel een indicatie aangevraagd. De cliënten huren de 
kamer van Attent Huisvesting B.V. 
  
De zorg wordt verleend door vijftien zorgverleners, waarvan één verpleegkundige 
niveau 5, drie verpleegkundigen niveau 4, twee verpleegkundigen in opleiding, twee 
verzorgenden IG niveau 3, twee verzorgenden niveau 3, één helpende en twee 
stagiaires per half jaar. Daarnaast zijn er verschillende huishoudelijke hulpen, koks 
en vrijwilligers. De bestuurder werkt in noodgevallen ook mee in de zorg. Villa 
Attent schakelt indien nodig andere disciplines uit andere organisaties in zoals een 
psycholoog, ergotherapeut of fysiotherapeut. De huisarts is eindverantwoordelijk 
voor de medische zorg. 
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Villa Attent heeft een toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 
voor de functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en 
KIB/SGLVG-behandel/vestiging. De organisatie wil mogelijk in de toekomst 
meerdere franchiselocaties openen.    
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2 Conclusie en vervolgacties 

2.1 Conclusie bezoek 
De inspectie constateert dat de geboden zorg in Villa Bernard grotendeels niet 
voldoet aan de getoetste normen. Zes van de tien getoetste normen voldoen 
(grotendeels) niet. De inspectie heeft op dit moment nog onvoldoende vertrouwen in 
wijze waarop Villa Attent stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie 
concludeert dat vervolgtoezicht nodig is. 

2.2 Vervolgacties 
In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Villa Attent verwacht. Daarna geeft de 
inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

2.2.1 De vervolgactie die de inspectie van Villa Attent verwacht 
De zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  
 
De inspectie verwacht dat Villa Bernard binnen zes maanden na het vaststellen van 
dit rapport voldoet aan de normen waaraan het tijdens het inspectiebezoek 
grotendeels niet voldeed (gele normen). De inspectie verwacht dat Villa Attent de 
noodzakelijke verbetermaatregelen neemt en de inspectie daarvan een 
resultaatverslag stuurt.  
Het resultaatverslag verwacht de inspectie zes maanden na de datum van de 
begeleidende brief bij dit vastgestelde rapport.  
 
De inspectie verwacht dat Villa Attent waar mogelijk ook verbeteringen doorvoert bij 
de normen die grotendeels voldoen (normen die lichtgroen zijn).  

2.2.2 Vervolgactie van de inspectie  
Op basis van de bevindingen en bovenstaande conclusie zal de inspectie opnieuw 
een bezoek brengen aan Villa Bernard. De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder 
voldoet aan de normen uit wet- en regelgeving en veldnormen. Waar de inspectie 
naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. Het kan zijn dat de inspectie tijdens een 
volgend bezoek andere normen toetst.  
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3 Resultaten Villa Bernard 

Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel geeft 
aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd. 
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis.  
Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm.  
 De inspectie constateert op deze norm alleen positieve punten 
Licht groen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm. 

De inspectie constateert op deze norm veelal positieve punten. 
De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. 

Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm. 
 De inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve 

punten. 
Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm.  
 De inspectie constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve 

punten. 
Blauw:  De norm is niet getoetst 

3.1 Persoonsgerichte zorg 
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard aan deze norm.  
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners de zorgbehoefte, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënten goed kennen. De inspectie ziet in de 
cliëntdossiers bij de cliënten de medische voorgeschiedenis staan. Daarnaast staat 
beschreven waarom de desbetreffende cliënt in zorg is. In de cliëntdossiers staat 
ook een stuk over de levensgeschiedenis van de cliënten. Hierin staan onder andere 
hobby’s en voormalige beroepen beschreven. De zorgverleners houden hier rekening 
mee in hun dagelijkse zorg. Zo kan een cliënt die graag zwemt nu eenmaal in de 
week zwemmen. De inspectie ziet dat in de cliëntendossiers staat hoe zij een cliënt 
moeten aanspreken. Ook staan er passende adviezen in over het omgaan met 
eventueel probleemgedrag. 
 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners aandacht hebben voor specifieke 
levensvragen die de cliënt bezighouden. Zorgverleners vertellen dat zij bijvoorbeeld 
aandacht hebben voor seksualiteit bij cliënten.   
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard aan deze norm.  
Uit dossierinzage blijkt dat zorgverleners de eigen regie van de cliënt voldoende 
versterken. In het zorgplan is aandacht voor wat de cliënten zelf nog kunnen. Zo 
ziet de inspectie staan bij welke taken en klusjes zorgverleners de cliënten zoveel 
mogelijk kunnen stimuleren dit zelf te doen. De inspectie ziet bij een cliënt staan 
dat zorgverleners juist moeten stimuleren dat zij het wassen zoveel mogelijk 
overnemen of samen doen. Zorgverleners geven aan dat dit nodig is omdat bij de 
cliënt anders smetplekken ontstaan. De zorgverleners geven aan dat waar het kan 
dat zij de eigen regie van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren. 
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Villa Bernard is een open instelling. Cliënten hebben de vrijheid om naar buiten te 
gaan wanneer zij willen. Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners 
cliënten zo min mogelijk beperken in hun vrijheid. In een gesprek met een cliënt 
hoort de inspectie dat zij het fijn vindt om van tijd tot tijd een wandelingetje in de 
wijk te maken. De cliënt kan zelf bepalen wanneer zij dit wil doen. Deze cliënt kiest 
er ook voor om ’s ochtends het ontbijt boven op de kamer te eten in plaats van in 
de huiskamer beneden. De zorgverlening houdt daar rekening mee. 
 
Zorgverleners geven aan dat zij vrijheidsbeperkende maatregelen alleen inzetten op 
aanvraag van de cliënt (bijvoorbeeld bedhekken). De inzet hiervan bespreken zij 
onder andere met de cliënt(vertegenwoordiger) en de huisarts. De huisarts neemt 
hierin het uiteindelijke besluit. De inspectie ziet dit ook terug in het cliëntendossier. 
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard aan deze norm.  
Uit gesprekken en de observatie blijkt dat zorgverleners cliënten op een persoonlijke 
en respectvolle manier aandacht geven. Zorgverleners geven aan dat zij aandacht 
hebben voor het levensverhaal van een cliënt en dit ook gebruiken in hun omgang 
met de cliënten. Tijdens de observatie van de middagmaaltijd ziet en hoort de 
inspectie dat een cliënt aangeeft het vlees moeilijk te kunnen snijden. De 
zorgverlener die de maaltijd mee eet biedt aan haar te helpen. De cliënt laat blijken 
dit erg fijn te vinden. In een hoek van de huiskamer hangen foto’s met de namen 
van de zorgverleners die die dag aanwezig zijn. Tijdens de maaltijd wordt door de 
cliënten en zorgverlener gesproken over de zorgverlener die wegens ziekte afwezig 
is en wie haar vervangt.  

3.2 Deskundige zorgverlener 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels aan deze norm. 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners de wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt betrekken bij het maken van 
professionele afwegingen. Zorgverleners geven aan dat wanneer een cliënt 
onbegrepen gedrag vertoont zij een psycholoog kunnen inschakelen. Bij cliënten 
met voedingsproblematiek schakelen zij een diëtist in. De inspectie ziet in 
cliëntendossiers terug dat zij deze expertise dan ook inschakelen. 
 
Bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen vindt een navolgbare afweging 
plaats. Zorgverleners evalueren de maatregelen periodiek. De inspectie ziet dit 
terug in het cliëntendossier. 
 
Uit gesprekken blijkt dat de zorgaanbieder in- en exclusiecriteria heeft voor de 
opname van cliënten. Wanneer zorgverleners de benodigde zorg en ondersteuning 
niet kunnen bieden komt een cliënt niet in zorg. Wanneer de gezondheidstoestand 
van een cliënt niet meer past (voornamelijk gevorderde dementie) maken 
zorgverleners in overleg met de cliënt en cliëntvertegenwoordiger de afweging om 
naar een passende overplaatsing te zoeken. 
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Uit dossierinzage blijkt dat de zorginhoudelijke risico’s nog niet zijn beoordeeld en 
vastgelegd in het cliëntendossier. Zo is bij een cliënt in het zorgplan te zien dat 
zorgverleners moeten letten op de huid van een cliënt. Bij de risicosignaleringen 
staat geen risico op huidletsel. De zorgverlener geeft aan dat zij in het (nieuwe) 
cliëntdossiers nog niet de risico’s kunnen invullen. 
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
De zorgaanbieder maakt sinds een half jaar gebruik van een elektronisch 
cliëntendossier (ECD). Sinds kort rapporteren de zorgverleners alleen nog maar in 
dit ECD. De inspectie ziet dat in de zorgplannen de doelen onvoldoende helder zijn 
vastgelegd. In de cliëntdossiers ziet de inspectie bij cliënten verschillende acties 
staan. Het specifieke doel ontbreekt bij deze acties. Zo staat bij een cliënt een actie 
op het gedrag van de cliënt. Het doel van deze acties is onduidelijk.  
 
In het nieuwe ECD kunnen zorgverleners rapporteren op doelen en acties uit het 
zorgplan. Uit dossierinzage blijkt dat zorgverleners in wisselende mate rapporteren 
op de acties. De inspectie ziet dat zorgverleners op verschillende acties niet of 
nauwelijks rapporteren. Met name op het gebied van gedrag en geestelijke 
gezondheid zijn er weinig rapportages bij cliënten waar hier wel aandacht voor nodig 
is. Zorgverleners geven aan dat dit ook beter kan. Uit dossierinzage blijkt dat 
zorgverleners in sommige gevallen rapporteren op het effect van hun gedrag op de 
cliënt. Tijdens de dossierinzage kunnen de zorgplanevaluaties niet getoond worden. 
Een zorgverlener geeft aan dat deze nog op papier staan in een kast bij de 
zorgaanbieder. Welke rol de evaluaties spelen bij het opstellen en vaststellen van 
een nieuw zorgplan is daardoor niet inzichtelijk. 
 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat het voor zorgverleners op sommige 
punten lastig is om te werken in het nieuwe cliëntdossier. Zo werken nog niet alle 
functionaliteiten voldoende. Voorbeelden zijn het scoren van risico’s en het maken 
van overzichten van rapportages van een cliënt over een bepaalde periode. 
 
De inspectie ziet dat zorgverleners afspraken over metingen (bijvoorbeeld gewicht) 
opvolgen en de resultaten hiervan vastleggen in het cliëntdossier. 
 
Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
Uit gesprekken en documentinzage blijkt onvoldoende op welke wijze de  
zorgaanbieder de inzet en deskundigheid van zorgverleners afstemt op de 
zorgbehoefte van aanwezige cliënten. In de nachtdiensten werkt een zorgverlener 
met opleidingsniveau 2 alleen. Daarnaast zijn stagiaires regelmatig aan het werk als 
voltallig zorgverlener en staan zij niet boventallig. De verpleegkundigen regelen de 
24-uurs verpleegkundige bereikbaarheidsdienst. De bestuurder geeft aan dicht in de 
buurt te wonen en zo nodig in deze bereikbare diensten mee te draaien. De 
bestuurder is geen gediplomeerd verpleegkundige. 
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Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat alleen bevoegd en bekwame 
zorgverleners voorbehouden handelingen uitvoeren. De inspectie ziet in de 
cliëntdossiers dat uitvoeringsverzoeken niet volledig zijn.  
Zo ontbreekt in de uitvoeringsverzoeken welke zorgverleners/aanbieder de 
uitvoeringsverzoeken uitvoert.  
 
In gesprekken hoort de inspectie dat de zorgaanbieder zorgverleners in de 
gelegenheid stelt scholingen te volgen. Het volgen van scholingen is op eigen 
initiatief van de zorgverleners. Een adequaat scholingsbeleid/plan ontbreekt bij de 
zorgaanbieder. Zorgverleners geven aan de mogelijkheid te hebben via de 
beroepsvereniging V&VN verschillende e-learning modules te volgen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om via een ROC klinische lessen te volgen. 

3.3 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
De zorgaanbieder heeft een kwaliteitsteam bestaande uit twee verpleegkundigen 
(niveau 4 en 5) en de bestuurder. Uit documentinzage blijkt dat de overleggen nog 
onvoldoende een formeel karakter hebben. De inspectie krijgt als notulen van dit 
overleg te zien een uitdraai van een WhatsApp conversatie van het kwaliteitsteam. 
Hierin staan geen items over kwaliteitsverbetering en veiligheid van de zorg op 
lange termijn.  
 
De inspectie ziet het kwaliteitsplan van 2019 in. Hierin staan verschillende 
verbeterpunten benoemd. Het is niet bij alle punten duidelijk op welke informatie 
deze verbeterpunten zijn gebaseerd. De zorgaanbieder geeft aan informatie uit 
onderzoeken over cliënt- en medewerkerstevredenheid nog niet te hebben kunnen 
gebruiken. Informatie vanuit audits op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit van 
rapportages of medicatieveiligheid en incidenten zijn niet beschikbaar.  
 
De inspectie ziet dat Villa Attent onvoldoende werkt met een terugkerend patroon 
van planning, uitvoering, controle en bijstelling van de werkzaamheden. Het is niet 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de implementatie van de verbeterpunten en 
wat hiervoor nodig is. Daarnaast is niet duidelijk hoe de zorgaanbieder de 
verbeterpunten gaat borgen. De bestuurder geeft aan dat het kwaliteitsverslag 2018 
en kwaliteitsplan 2019 voor verbetering vatbaar zijn en dat hierop de komende 
jaren nog doorontwikkeling op plaats moet vinden. De raad van commissarissen 
geeft aan dat het kwaliteitsverslag 2018 en het kwaliteitsplan 2019 nog niet met 
haar besproken zijn. Deze documenten zijn daardoor nog niet definitief. 
 
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat zorgverleners open zijn over fouten en 
incidenten en deze melden. De inspectie ziet verschillende MIC-meldingen. 
Zorgverleners die in het kwaliteitsteam zitten geven aan dat zij de MIC-meldingen in 
het kwaliteitsteam bespreken. De inspectie ziet dat de MIC-meldingen ook op het 
zorgoverleg op de agenda staan. Uit documentinzage en gesprekken blijkt dat de 
locatie meldingen van incidenten onvoldoende gebruikt voor verbetering van de 
zorg. De inspectie ziet niet terug dat een analyse plaatsvindt naar basisoorzaken bij 
deze meldingen met eventuele verbetermaatregelen. Een analyse op trendniveau 
ontbreekt.  
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Uit gesprekken blijkt dat de bestuurder zorgverleners en de cliënten betrekt bij het 
verbeterproces van Villa Bernard. De bestuurder heeft tweemaandelijks een 
teamoverleg met zorgverleners. Tijdens dit overleg komen cliënten ter sprake, 
praktische zaken voor het team en ook onderwerpen ter verbetering van de kwaliteit 
van zorg. Verder heeft de bestuurder tweemaandelijks overleg met alle cliënten 
gezamenlijk. In dit overleg kunnen cliënten verbeterpunten en wensen bespreekbaar 
maken. De bestuurder maakt van het overleg gebruik om de ontwikkelingen binnen 
de locatie toe te lichten aan de cliënten. 
 
Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
De zorgaanbieder schept nog onvoldoende voorwaarden voor een cultuur gericht op 
leren en verbeteren. Zo zijn op papier een zorgmanager (verpleegkundige niveau 5 
en een zorgcoördinator (verpleegkundige niveau 4) aanwezig. In de dagelijkse 
praktijk neemt de bestuurder veel van deze taken op zich. De zorgmanager en 
zorgcoördinator zijn hierdoor voornamelijk bezig met de zorg en niet met taken die 
passen bij hun rol en verantwoordelijkheden.  
 
De zorgverleners geven aan dat zij geen periodiek overleg hebben waarin zij kunnen 
doen aan intervisie of reflectie op de zorg die zij bieden. De zorgverleners geven 
aan dat binnen Villa Bernard sprake is van een aanspreekcultuur. Uit gesprekken 
blijkt dat Villa Bernard zoekende is naar hoe zij het beste kan deelnemen aan 
leernetwerken. De bestuurder geeft aan hiervoor organisaties te zoeken die een 
soortgelijke doelgroep hebben. 
 
De raad van commissarissen en bestuurder houden twee keer per jaar een formeel 
overleg. Hiervan worden aantekeningen gemaakt. Het laatste overleg heeft 
telefonisch plaatsgevonden, hiervan zijn geen aantekeningen. De raad van 
commissarissen geeft aan nog zoekende te zijn naar een werkwijze die past bij haar 
verantwoordelijkheden en de kleinschaligheid van de organisatie. Er wordt nog 
gezocht naar uitbreiding van de raad van commissarissen om zo ook het 
kennisniveau in de raad te verhogen.  

3.4 Medicatieveiligheid 
Norm 4.3 
Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst 
van de apotheek  
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
Zorgverleners beschikken niet voor elke cliënt die medicatie gebruikt over een 
actueel medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst van de apotheek. De inspectie 
ziet bij een cliënt dat er medicatie op de toedienlijst staat die niet meer van 
toepassing is volgens de zorgverlener. Daarnaast ziet de inspectie dat sommige 
medicatie niet op elke dag is afgetekend. De zorgverlener geeft aan dat deze 
medicatie nu ‘zo nodig’ is. Dit staat niet als zodanig op de toedienlijst. 
 
De verschillende apotheken maken en leveren de medicatieoverzichten en de 
toedienlijsten van cliënten die medicatie gebruiken. De zorgverleners maken deze 
overzichten en lijsten niet zelf en passen bestaande medicatieoverzichten en 
toedienlijsten niet zelfstandig aan.  
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Norm 4.8 
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en 
toedientijd op de toedienlijst. 
 
 
Volgens de inspectie voldoet Villa Bernard grotendeels niet aan de norm.  
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en 
per toedientijdstip op de toedienlijst.  
 
De tweede controle (niet GDS-medicatie) wordt op twee verschillende manieren 
uitgevoerd. Wanneer cliënten in de ochtend bijvoorbeeld insuline krijgen voert een 
tweede zorgverlener de controle uit. Beide zorgverleners zetten dan hun paraaf. In 
de middag kan een tweede zorgverlener de controle niet fysiek uitvoeren. Voor de 
tweede controle gebruiken de zorgverleners dan een beveiligde app (Silo) op hun 
telefoon. De zorgverlener maakt een foto van de toedienlijst en de betreffende 
medicatie en stuurt dit dan op in de groepsapp. De zorgverlener dient de medicatie 
pas toe wanneer de andere zorgverlener bevestigt dat het om de juiste hoeveelheid 
gaat. De zorgverlener zet zelf één paraaf. De controlerende zorgverlener zet zelf 
niet de tweede paraaf. Een zorgverlener kan bij een bepaalde cliënt waarbij geen 
tweede paraaf is gezet ook niet laten zien dat een foto in de beveiligde app is 
gestuurd. Het is daardoor onduidelijk of en door wie deze controle is uitgevoerd. Het 
huidige systeem dat de zorgverleners gebruiken maakt dat onvoldoende traceerbaar 
is wie de controle uitvoert en op welke wijze. De berichten blijven een beperkte 
periode bewaard (30 dagen). Op de toedienlijst is niet duidelijk dat de tweede 
controle daadwerkelijk plaatsvindt.  
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires 
en rapporten  

Wetgeving: 
− Wet langdurige zorg (Wlz). 
− Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
− Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
− Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet 

Burgerlijk Wetboek. 
− Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). 
− Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). 
− Besluit langdurige zorg. 
− Uitvoeringsbesluit Wkkgz. 
− Besluit klachtenbehandeling Bopz. 
− Besluit rechtspositieregelen Bopz. 
− Besluit middelen en maatregelen Bopz. 
− Besluit patiëntendossier Bopz. 
− Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 
 
Veldnormen: 
− Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 2017. 
− Toetsingskader IGJ, 2017. 
− Governancecode zorg, 2017. 
− Kader Toezicht op goed bestuur, 2016 
− Convenant preventie seksueel misbruik, VGN, Chronisch Zieken en 

Gehandicaptenraad, MEE Ned., Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, CNV Publieke 
Zaak, Nu91, ABVA/KABO FNV, F.B.Z., 2007. 

− Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, 2010. 
− Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik, VGN, Kennisplein 

gehandicaptenzorg, 2011. 
− Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleeg- 

en verzorgingshuizen, V&VN, 2008. 
− Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, januari 2015. 
− Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, 

KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, 
V&VN, VWS,ZN, FNT, NMT en VGN, 2008. 

− Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013. 
 
Circulaires en rapporten: 
− Bulletin ‘Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in 

de gezondheidszorg’, IGZ, augustus 2004. 
− Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in 

langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, 
december 2010. 

− De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige 
zorg, Nivel, 2012. 

− Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige 
zorg, IGZ, 2012. 

− Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg 
en zorg thuis, IGZ, 2011. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

De inspectie heeft de met * gemarkeerde documenten opgenomen in haar archief. 
De overige documenten vernietigt de inspectie na vaststelling van het rapport.  
 
 
- Kwaliteitsverslag 2018*; 
-  Kwaliteitsplan 2019*; 
- Dienstrooster; 
- MIC-meldingen; 
- Notulen overleg rvc en rvb; 
- Notulen zorgoverleggen; 
- Notulen overleggen kwaliteitsteam. 
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