Rapport van het vervolgbezoek aan
Stichting Livio, locatie Wiedenhof
in Haaksbergen op 11 maart 2020

Utrecht, mei 2020

V2019242

Rapport van het vervolgbezoek aan Stichting Livio, locatie Wiedenhof in Haaksbergen op 11 maart 2020

Inhoud

1
1.1
1.2
1.3

Inleiding 3
Aanleiding bezoek 3
Doel en werkwijze 3
Beschrijving Livio, locatie Wiedenhof 3

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Conclusie en vervolgacties 5
Conclusie vervolgbezoek 5
Vervolgacties 5
De vervolgactie die de inspectie van Livio verwacht 5
Vervolgactie van de inspectie 5

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Resultaten Wiedenhof 6
Persoonsgerichte zorg 6
Deskundige zorgverlener 8
Sturen op kwaliteit en veiligheid 10
Medicatieveiligheid 10

Bijlage 1

Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 11

Bijlage 2

Beoordeelde documenten 12

Pagina 2 van 12

Rapport van het vervolgbezoek aan Stichting Livio, locatie Wiedenhof in Haaksbergen op 11 maart 2020

1

Inleiding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht een onaangekondigd vervolgbezoek
aan Stichting Livio (hierna: Livio), locatie Wiedenhof in Haaksbergen.
1.1

Aanleiding bezoek
Dit vervolgbezoek is naar aanleiding van het bezoek dat de inspectie heeft gebracht
aan deze locatie op 16 april 2019.
Tijdens het bezoek op 16 april 2019 voldeed Wiedenhof (grotendeels) aan vijf van
de tien getoetste normen. De normen die niet voldeden betroffen de thema’s
persoonsgerichte zorg, deskundigheid zorgverleners en sturen op kwaliteit en
veiligheid. De inspectie vroeg Wiedenhof daarom verbetermaatregelen te nemen. Op
30 december 2019 ontving de inspectie het resultaatverslag.
Tijdens het vervolgbezoek op 11 maart 2020 toetst de inspectie in hoeverre
Wiedenhof de benodigde verbetermaatregelen heeft doorgevoerd. De inspectie
beoordeelt alleen de normen die bij het bezoek op 16 april 2019 (grotendeels) niet
voldeden. Dit rapport is niet los te zien van het rapport van het inspectiebezoek op
16 april 2019. Zie hiervoor de website van de inspectie (www.igj.nl) onder
publicaties.

1.2

Doel en werkwijze
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.

1.3

Beschrijving Livio, locatie Wiedenhof
Livio
Livio biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg en zorg voor lichamelijk
gehandicapten. Livio heeft twintig locaties in de regio Enschede, Haaksbergen,
Neede en Eibergen. Een tweehoofdige raad van bestuur stuurt de organisatie aan.
Livio heeft een raad van toezicht bestaande uit zes leden.
Locatie Wiedenhof
Wiedenhof is een nieuwbouwlocatie. Op de begane grond is een modern ingericht
restaurant. Er zijn ruimtes voor de kapper en voor dagopvang aan externe cliënten.
De woongroepen op de begane grond hebben allen toegang tot een terras. De
woongroepen op de eerste verdieping beschikken allen over een ruim balkon.
In totaal kent Wiedenhof twaalf woongroepen. Iedere woongroep heeft acht
cliënten. Vier woongroepen zijn bestemd voor cliënten met somatische
aandoeningen en acht woongroepen voor cliënten met dementie. Hiervan is één
woongroep bestemd voor jong dementerenden.
Iedere woongroep bestaat uit acht individuele appartementen met eigen sanitaire
voorzieningen en een gezamenlijke huiskamer met open keuken. Twee naast elkaar
gelegen woongroepen zijn met elkaar verbonden door een tussendeur in de
huiskamers.
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In september 2018 zijn de eerste cliënten verhuisd naar de nieuwbouw en in
november 2019 hebben de laatste cliënten hun intrek genomen. Met de verhuizing
naar de nieuwbouw heeft de organisatie de omslag gemaakt om kleinschalig te gaan
werken. Het aantal woongroepen is na de laatste verhuizing uitgebreid. Er zijn twee
woongroepen bijgekomen voor somatische cliënten en twee woongroepen voor cliënten
met dementie.
Cliënten
Ten tijde van het bezoek ontvangen 96 cliënten zorg. De cliënten hebben
zorgprofielen (VV) die variëren van VV 5 tot en met VV 8. De inspectie bezocht
zowel de somatische afdelingen als de afdelingen voor mensen met dementie.
Wiedenhof staat geregistreerd in het locatieregister Wet zorg en dwang (Wzd).
Zorgverleners
De zorg wordt verleend door 150 (88 fte) zorgverleners, waarvan 3 (2 fte)
verpleegkundigen niveau 5 en 6, 18 (12,5 fte) verpleegkundigen niveau 4,
93 (57,5 fte) verzorgenden niveau 3, 24 (11,6 fte) helpenden niveau 2,
12 (4,4 fte) assistenten/overige.
Een coördinator coach stuurt de locatie aan. Er staan momenteel nog enkele
vacatures open waaronder een vacature voor een kwaliteitsverpleegkundige en
vacatures voor verzorgenden IG niveau 3.
Op Wiedenhof zijn verschillende disciplines betrokken, waaronder een specialist
ouderengeneeskundige (SO), een verpleegkundig specialist, psycholoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, bewegingsagoog en
muziektherapeut. De SO is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.
Organisatorische ontwikkelingen
Wiedenhof, maar ook het management van Livio, heeft het afgelopen jaar te maken
gehad met uitbreiding van het aantal cliëntenplaatsen. Daardoor zijn ook veel
nieuwe zorgverleners aangesteld. Per januari 2020 is voor ieder team ongeveer
één fte extra formatie beschikbaar gekomen. Deze vacature is in de meeste teams
al ingevuld. Daarnaast heeft ieder team sinds 2019 de beschikking over een
medewerker ‘mooie dag’. De raad van bestuur is in 2019 uitgebreid met een extra
bestuurslid. Sinds mei 2019 is een coördinator coach in Wiedenhof werkzaam. De
inspectie hoort overwegend positieve reacties op de uitbreiding van de formatie en
de komst van de nieuwe zorgverleners en managers.
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2

Conclusie en vervolgacties

2.1

Conclusie vervolgbezoek
De inspectie constateert dat de geboden zorg op Wiedenhof tijdens het
vervolgbezoek (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Vijf van de vijf
opnieuw getoetste normen in Wiedenhof voldoen (grotendeels). De inspectie ziet
tijdens dit vervolgbezoek verbeteringen in persoonsgerichte zorg en methodisch
werken. Bestuur en management hebben de zorg aantoonbaar verbeterd. Livio heeft
voorwaarden gecreëerd voor zorgverleners om te leren en verbeteren. Zo is de
formatie uitgebreid waardoor er meer tijd en ruimte is voor overleg en reflectie. Bij
het inrichten van de nieuwe professionele teams legt Livio veel verantwoordelijkheid
bij de teams. Teams bevinden zich in verschillende fasen van ‘volwassenheid’. Livio
erkent dit en stuurt hierop. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Wiedenhof zich nog
verder zal verbeteren op de onderzochte thema’s en de behaalde resultaten borgt.

2.2

Vervolgacties
In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Livio verwacht. Daarna geeft de inspectie
weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit vervolgbezoek.

2.2.1

De vervolgactie die de inspectie van Livio verwacht
De zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en
veldnormen. De inspectie verwacht dat Livio de goede zorg continueert op alle
locaties.

2.2.2

Vervolgactie van de inspectie
De inspectie heeft met dit vervolgbezoek opnieuw een beeld gekregen van de
kwaliteit en veiligheid bij Wiedenhof. Op basis van de bevindingen en bovenstaande
conclusie ziet de inspectie op dit moment geen aanleiding om deze locatie en/of
andere locaties van de zorgaanbieder opnieuw te bezoeken. De inspectie sluit het
vervolgbezoek af.
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3

Resultaten Wiedenhof

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.
Donkergroen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm alleen positieve punten
Lichtgroen:
De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm veelal positieve punten.
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 Wiedenhof grotendeels niet aan de norm tijdens het
vorige bezoek.
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Wiedenhof grotendeels aan deze norm.
In tegenstelling tot het vorige bezoek ziet de inspectie dat de wensen en behoeften
van cliënten beter in beeld zijn bij de zorgverleners. Zo ziet de inspectie in een
aantal dossiers op de startpagina, naast de foto van de cliënt, een korte beschrijving
staan wie de cliënt is. De inspectie leest hoe de cliënt aangesproken wil worden, wat
zijn hobby’s zijn en wat zorgverleners wel en niet aan bijzonderheden moeten doen.
In de cliëntdossiers ziet de inspectie bijvoorbeeld staan bij participatie ‘Mevrouw is
stilletjes, waardoor ze snel vergeten kan worden. Betrek haar bij de dagstructuur
/dagritme’. Bij een andere cliënt staat bij het kopje benaderen: ’Ga niet te snel, de
heer heeft tijd en ruimte nodig om de vraag te begrijpen’.
Op de dag van het inspectiebezoek, een woensdag, zijn de medewerkers ‘mooie dag’
op scholing. Op andere dagen is in iedere huiskamer een medewerker ‘mooie dag’
aanwezig om activiteiten met cliënten te doen. Doordat deze medewerkers op
scholing zijn, is het tijdens het inspectiebezoek rustiger in de huiskamers en zijn er
minder activiteiten. Zorgverleners geven aan dat cliënten de woensdag ervaren als
een rustdag.
Uit gesprekken maakt de inspectie op dat zorgverleners de zorgbehoefte,
mogelijkheden en beperkingen van de cliënten steeds beter kennen. Aangezien de
teams in samenstelling zijn aangepast, kennen zij nog niet altijd alle cliënten even
goed. Zorgverleners geven echter aan dat de uitbreiding van uren gelegenheid geeft
om als team goed op één lijn te komen. Zij voelen dat er ruimte is voor discussie in
het team over benaderingswijzen, overleg en opleiding.
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Tijdens observaties en gesprekken ziet en hoort de inspectie dat zorgverleners
weten wat de voorkeuren van de cliënten zijn. Zij houden hier rekening mee in de
dagelijkse zorg. Zo leest de inspectie dat een cliënt een hekel aan kou heeft en zich
warm wil aankleden als hij naar buiten gaat. Tijdens de rondleiding ziet de inspectie
dat een cliënt veelvuldig een pluchen hond aait die op haar rollator in een
hondenmand zit. De inspectie hoort de cliënt en zorgverleners tegen de hond praten
alsof het haar eigen huisdier is.
De inspectie ziet tijdens observaties dat de fysieke omgeving voldoende aansluit op
de wensen en zorgvragen van de cliënt. De entree van iedere woongroep is voorzien
van herkenbare items. In de gangen en huiskamers is rekening gehouden met
behoeften en beperkingen van de doelgroep. Zo ziet de inspectie op de afdelingen
voor mensen met dementie een tovertafel staan en is de entree voorzien van
herkenbare items waaronder een wandklok en een poppenwagen.
Alle gangen en huiskamers hebben herkenbare eigen kleuren. In de gangen is
moeite gedaan om cliënten actief bezig te laten zijn. De inspectie ziet tijdens de
rondgang nog niet dat hiervan gebruik wordt gemaakt.
De inspectie hoort en ziet dat zorgverleners gestart zijn met het beschrijven van de
levensgeschiedenis van cliënten. De inspectie hoort ook dat de organisatie
voornemens is om levensboeken te gaan maken samen met familie.
Norm 1.3
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden.
Volgens de inspectie voldoet Wiedenhof grotendeels niet aan de norm tijdens het
vorige bezoek.
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Wiedenhof grotendeels aan deze norm.
In tegenstelling tot het vorige bezoek hoort en leest de inspectie dat zorgverleners
de eigen regie van de cliënt voldoende versterken. De inspectie ziet in de dossiers
staan op welke tijd cliënten meestal wakker worden en hoe laat zij graag naar bed
gaan. De inspectie hoort van zorgverleners dat op een afdeling veel cliënten graag
uitslapen. Sommige cliënten ontbijten liever alleen op hun kamer. Zorgverleners
houden rekening hiermee en overleggen met elkaar wat dit mogelijk betekent voor
de roosteraanpassing. De inspectie hoort dat cliënten vaker meehelpen met het
dekken en afruimen van de tafel. De inspectie ziet een cliënt rustig tijdschriften
doorbladert. In haar dossier staat dat zij dit fijn vindt. De inspectie leest dat een
cliënt een eigen sleutelkoord van haar appartement heeft en dat ze dit prettig vindt.
Ook leest en hoort de inspectie aan welke activiteiten cliënten graag deelnemen. Zo
leest de inspectie dat een cliënt van tuinieren houdt, graag naar voetbal op televisie
kijkt en dat zijn favoriete club Heracles Almelo is. Een zorgverlener vertelt dat een
cliënt geniet van de danstherapie. In het cliëntdossier leest de inspectie dat de
cliënt geniet van het kijken naar filmpjes over de foxtrot en dat de cliënt vanaf de
bank lacht en swingt.
De inspectie leest in dossiers dat zorgverleners de veiligheidsrisico’s van cliënten
voldoende afwegen tegen kwaliteit van leven. Zo staat in een dossier te lezen dat
zorgverleners de rolstoel van een cliënt, in afstemming met de cliënt, kantelen. Dit
doen zij tijdens de rustmomenten voor meer comfort.
Uit gesprekken en dossierinzage maakt de inspectie op dat zorgverleners cliënten zo
min mogelijk beperken in hun vrijheid.
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Een zorgverlener vertelt dat zij domotica inzetten bij een cliënt in de nachtelijke
uren. Deze cliënt dwaalt in de nacht en dat geeft overlast voor de andere cliënten.
De inzet van domotica is veranderd van ‘uit bed alarm’ naar ‘verlaat kamer alarm’,
omdat cliënt zich zelfstandig kan redden op het toilet. Dit leest de inspectie terug in
het cliëntdossier.
Tegelijkertijd ziet de inspectie tijdens de observaties dat zorgverleners nog veel
bezig zijn met het uitvoeren van taken, zonder hierbij de cliënten te betrekken en
de eigen regie te versterken. Zo ziet de inspectie dat zorgverleners tijdens de lunch
pannenkoeken en eieren bakken. Zorgverleners nodigen de cliënten niet uit om
hierbij actief te helpen. Ook worden ze bijvoorbeeld niet gevraagd om de tafels te
dekken. In gesprekken hoort de inspectie terug dat zorgverleners wel geschoold zijn
in belevingsgerichte zorg, maar dat de praktische invulling soms nog lastig is. In
reactie op het conceptrapport laat de organisatie weten dat een coördinator eten en
drinken de zorgverleners in het team hierbij coacht.
Norm 1.4
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met
respect behandeld.
De norm is niet getoetst.
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.
De norm is niet getoetst.
Norm 2.2
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het
cliëntdossier.
Volgens de inspectie voldoet Wiedenhof grotendeels niet aan de norm tijdens het
vorige bezoek.
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Wiedenhof grotendeels aan deze norm.
De inspectie ziet dat cliënten actuele zorgleefplannen hebben, waarin de doelen en
acties helder zijn vastgelegd. Sinds het vorige bezoek is er meer ruimte gekomen
voor overleg tussen zorgverleners. De inspectie hoort dat er één keer per zes weken
een huiskameroverleg plaatsvindt. Zorgverleners ervaren dit als een belangrijk
afstemmingsoverleg, dat het methodisch werken ondersteunt. De SO en psycholoog
zijn bij dit overleg aanwezig. In de dossiers ziet de inspectie verslagen van deze
overleggen terug. Tijdens dit overleg bespreken zorgverleners benaderingsadviezen
en problemen waar zij tegen aanlopen. De volgende stap is om familieleden bij het
overleg te betrekken.
Uit dossierinzage maakt de inspectie op dat er voldoende samenhang is in het
cliëntdossier. Zo ziet de inspectie dat een zorgverlener actief een cliënt betrekt bij
een gesprek in de woongroep. De inspectie leest in het dossier dat het de cliënt niet
lukt om zelfstandig contacten te leggen. Deze informatie treft de inspectie op
meerdere plaatsen in het zorgleefplan aan.
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Bij de inzet van onvrijwillige zorg vindt een navolgbare afweging en inzet van
alternatieven plaats. Zorgverleners evalueren de maatregelen cyclisch. Ook leest de
inspectie een afbouwplan bij de inzet van psychofarmaca.
De inspectie hoort/leest tijdens gesprekken/dossierinzage dat zorgverleners
rapporteren op het effect van hun gedrag op de cliënt. Zo leest de inspectie dat een
cliënt die schreeuwde in de huiskamer naar haar eigen appartement is gebracht,
waar zij minder prikkels kreeg en rustig werd. Dit staat zo in het benaderingsplan
van deze cliënt.
Tijdens dossierinzage ziet de inspectie dat zorgverleners wisselend rapporteren op
doelen en acties uit het zorgleefplan. Het rapporteren gebeurt volgens de subjectief,
objectief, evaluatie en plan(SOEP)-methode. Zo leest de inspectie dat een cliënt in
de voornacht meerdere keren uit bed komt en zich heeft aangekleed. Uit de
rapportage is op te maken dat de zorgverlener, in overleg met de verpleegkundige,
de cliënt medicatie geeft. De inspectie leest dat de cliënt daarna goed heeft
geslapen. Een zorgverlener schrijft bij een cliënt met dwangmatig gedrag ‘de heer
wilde vanmiddag wat dwingend iedereen een hand geven, reageerde wat geprikkeld
als mensen dit weigerden. Was hierin wel wat af te leiden, om duidelijk aan te
geven dat dit niet hoeft en over wat anders te gaan praten’.
Daarentegen ziet de inspectie ook dat zorgverleners niet consequent op de doelen in
het zorgleefplan rapporteren en de SOEP-methode gebruiken. Gesprekspartners
vertellen dat dit een aandachtspunt is en recentelijk is besproken tijdens een
teamvergadering. Ook vertellen ze dat er dit jaar aanpassingen komen in het
elektronisch cliëntendossier die het methodisch werken beter ondersteunen.
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 Wiedenhof grotendeels niet aan de norm tijdens het
vorige bezoek.
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Wiedenhof grotendeels aan deze norm.
De inspectie hoort tijdens alle gesprekken dat de bezetting van zorgverleners
voldoende is voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. Zorgverleners geven aan dat
zij met de komst van de medewerkers ‘mooie dag’ en met de nieuwe formatie, meer
ruimte hebben voor onderling overleg. Ook is er nu tijd om te discussiëren over een
juiste benaderingswijze. In de roosters is nu tijd voor overdracht opgenomen.
Medewerkers zijn hierover heel tevreden. Zij zeggen dat ze nu, in tegenstelling tot
het vorige bezoek, meer tijd en aandacht aan cliënten kunnen geven.
Zorgverleners geven aan dat (bij)scholing niet meer in eigen tijd gebeurt en dat
Livio zorgt voor een passend aanbod aan scholingen. De afgelopen tijd hebben
zorgverleners veel scholing gehad waaronder scholing over belevingsgericht werken
en het omgaan met probleemgedrag.
De rollen in de teams zijn nu verdeeld. Ieder team beschikt over vier teamrollen
namelijk ‘kwaliteit’, ‘cliënt’, ‘medewerker’ en ‘bedrijfsvoering’. Zorgverleners
vertellen de inspectie dat ze weten wat de rol van ‘kwaliteit’ of ‘cliënt’ inhoudt. En
dat ze hierin worden ondersteund door experts. Aangezien nagenoeg alle teams van
samenstelling zijn veranderd, zijn hier nog wel stappen te maken, maar
zorgverleners zijn hiermee bewust aan de slag.
Uit gesprekken maakt de inspectie op dat Wiedenhof de deskundigheid van
zorgverleners zoveel mogelijk afstemt op de zorgbehoefte van de aanwezige
cliënten.
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De inspectie hoort dat het voor gesprekspartners niet altijd duidelijk is wie toetst of
teams aan de minimale voorwaarden voor een professioneel team voldoen. Ook lukt
het nog niet alle zorgverleners de persoonsgerichte zorg en cliëntgerichtheid in de
praktijk te brengen. De inspectie ziet bijvoorbeeld t dat zorgverleners tijdens de
voorbereiding van het eten taakgericht bezig zijn en op dat moment weinig
aandacht voor de cliënten in de huiskamer hebben (zie norm 1.3).
3.3

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Norm 3.2
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
De norm is niet getoetst.
Norm 3.3
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en
verbeteren.
Volgens de inspectie voldoet Wiedenhof grotendeels niet aan de norm tijdens het
vorige bezoek.
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Wiedenhof grotendeels aan deze norm.
Livio heeft sinds het vorige bezoek meer voorwaarden geschapen voor zorgverleners
om te leren en verbeteren. Zo is de formatie uitgebreid waardoor er meer tijd en
ruimte is voor overleg en reflectie. Livio laat de initiatieven bij voorkeur vanuit de
teams zelf komen. Zo zijn zorgverleners op de afdeling jongdementerenden onder
begeleiding van de psycholoog gestart met intervisie. De inspectie hoort van de
gesprekspartners dat zij dit allen als waardevol ervaren. Zorgverleners van andere
woongroepen sluiten regelmatig bij deze intervisie aan. Het is de intentie om
intervisie ook op de andere woongroepen te starten.
Uit gesprekken blijkt dat er binnen Wiedenhof meer ruimte is gekomen om elkaar
aan te spreken en elkaar te helpen. De inspectie hoort tijdens het
terugkoppelgesprek dat er komende periode veel zorgverleners geschoold worden
en dat leerlingen bijdragen aan een lerende cultuur.
Bij het inrichten van de nieuwe professionele teams heeft Livio veel
verantwoordelijkheid bij de teams gelegd. De inspectie hoort en leest dat de teams
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze visie. Teams bevinden zich in
verschillende fasen van ‘volwassenheid’. De coach/coördinator ondersteunt de teams
om te leren. Vanwege het grote aantal nieuwe aanstellingen is hiervoor nog niet
altijd voldoende tijd geweest.

3.4

Medicatieveiligheid
Norm 4.3
Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst
van de apotheek.
De norm is niet getoetst.
Norm 4.8
Zorgverleners paraferen de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en
toedientijd op de toedienlijst.
De norm is niet getoetst.
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires
en rapporten

Wetgeving:
−
Wet langdurige zorg (Wlz).
−
Zorgverzekeringswet (Zvw).
−
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 verpleegen 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

-

Kwaliteitsplan/verslag 2019;
Overzicht van zorgprofielen cliënten van de bezochte locatie;
Overzicht fte’s/dienstroosters zorgverleners en behandelaars op de bezochte
locatie;
Overzicht van MIC-meldingen en daarvoor ingezette verbeteracties van de
bezochte locatie van de laatste 12 maanden;
Overzicht van scholing in afgelopen jaar aan de zorgverleners van de bezochte
locaties en de planning voor het lopende jaar;
Kwaliteitsmonitor.
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