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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  
 

   

Aangetekend verzonden, tevens per e-mail 
 
Stichting Careyn,  
T.a.v. de raad van bestuur 
T.a.v. de raad van toezicht 
’s-Gravelandeweg 290-322 
3125 BK SCHIEDAM  
 

 
Datum  18 december 2018 
Onderwerp  Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg en beoordeling naleving deel-II/termijn-II 
(V2002962).  

 
Geachte raad van bestuur en raad van toezicht, 
 
Op 7 november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de 
inspectie) aan Stichting Careyn[1] (hierna: Careyn) op grond van artikel 27 van 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, een aanwijzing gegeven 
(briefkenmerk: 2017-2064119/V2002962) om per 7 november 2018 
tekortkomingen organisatiebreed weg te nemen.  
 
In deze aanwijzing zijn twee termijnen gesteld.  
Deel-I van deze aanwijzing (over dossiervoering en overdracht van zorg) is 
beëindigd op 26 april 2018. Deze brief gaat over deel-II van de aanwijzing.  
 
Bij toetsing van de naleving van de tweede termijn van de aanwijzing  
d.d. 7 november 2017 is gebleken dat Careyn deze aanwijzing organisatiebreed 
naleeft. Dit betekent dat per 7 november 2018 voldaan is aan de volgende 
normen. 
 
Deskundigheid en inzet medewerkers; artikel 3 Wkkgz 

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

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

Sturen op kwaliteit en veiligheid; artikel 2, 3 en 7 Wkkgz 
g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 

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

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft 

op basis van die analyse.  

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

    althans Careyn DWO/NWN B.V. Als geheel: Careyn. 
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j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van 
verbeteringen evalueert. 
 

Goed bestuur; artikel 3 en 7 Wkkgz  
l) Careyn draagt zorg voor een zodanige toedeling van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden, bestuurlijke bevoegdheden evenals 
afstemmings- en verantwoordingsplichten dat dit redelijkerwijs moet 
leiden tot het verlenen van goede zorg. 

m) Careyn draagt binnen haar organisatie zorg voor een stelsel voor 
systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit  
van zorg. 

k) Careyn maakt aantoonbaar met bovenstaande te voldoen aan  
de Governancecode Zorg (2017). 

 
 
Careyn leeft aanwijzing na 
Met deze brief informeer ik u over het feit dat het aanwijzingstraject dat 
betrekking heeft op deel-II van de aanwijzing, met een termijn tot 7 november 
2018, tot een einde is gekomen. Hiermee is het aanwijzingstraject in zijn geheel 
tot een einde gekomen. 
 
Bevindingen 
Tijdens de inspectiebezoeken aan zes locaties van Careyn op respectievelijk  
9, 12, 15, 19, 21 en 23 november 2018, is het volgende gebleken.  
 
Deskundigheid en inzet medewerkers; artikel 3 Wkkgz 
 

d) Careyn voorziet zich zodanig van personele middelen (zowel kwantitatief 
als kwalitatief) dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het 
verlenen van goede en passende zorg.  
 
De personeelsformatie voldoet bij Careyn op alle bezochte locaties aan 
de geldende norm dat een zorgaanbieder de mix van personeel (in 
volume en bekwaamheid) die aansluit bij de mix van zorgvragen van 
specifieke cliëntendoelgroepen, kent en beschikbaar heeft om goede 
zorg te kunnen bieden aan cliënten. De tekortkomingen ten aanzien van 
de personele inzet zijn weggenomen.  
Careyn kent haar cliënten en mix van zorgbehoeften. Zij heeft een 
personele samenstelling gerealiseerd die passend is om goede zorg te 
leveren aan haar cliënten. Careyn beschikt over adequaat 
(bij)scholingsbeleid met aandacht voor doelgroepgerelateerde scholing 
en heeft haar scholingsplan voor 2018 gerealiseerd. De zorgverleners 
zijn voldoende deskundig en bekaam om goede zorg te verlenen op de 
zorglocaties van Careyn.  
Careyn kent en bewaakt de (benodigde) bekwaamheid van haar 
zorgverleners en de eventuele externe invallers. Het 
managementinformatiesysteem is daarvoor adequaat ingericht. 
Daarnaast functioneert bij Careyn op alle locaties een structuur met 
kwaliteitsverpleegkundigen. Op alle locaties waarborgen 
kwaliteitsverpleegkundigen het niveau van het zorgaanbod en de 
(verdere) ontwikkeling hiervan. Op de locaties is een veilig werkklimaat 
om te (kunnen) leren. 
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e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod 
kwantitatief en kwalitatief past bij de zorgzwaarte en behoefte van de 
cliënten. 
 
De dagelijkse inzet van zorgverleners bij Careyn voldoet op alle bezochte 
locaties aan de geldende norm om goede zorg te (kunnen) bieden aan 
de betreffende doelgroep. De tekortkomingen ten aanzien van de 
dagroosters zijn weggenomen. Op alle bezochte locaties is de werklast 
en werkdruk voldoende genormaliseerd door invulling van vacatures of 
structurele opvang hiervan.  
Op de locaties van Careyn zijn de leidinggevenden belast met de 
personeelsmanagementtaken. Op locatieniveau ontvangen zij hierbij 
vakkundige ondersteuning. Zorgverleners hebben nu meer tijd voor de 
cliëntenzorg. 
Careyn heeft normen vastgesteld voor roosters en bezetting voor het 
intramurale zorgaanbod. Zo waarborgt Careyn voor ieder team een 
doelmatige verdeling van beschikbare zorgverleners om goede zorg te 
leveren. Ook voert Careyn verzuimbeleid waarmee zij haar verzuim 
steeds verder terugdringt. Tevens voert Careyn gericht beleid om de 
uitstroom van zorgverleners verder te beperken en getuigen de roosters 
van voldoende aandacht voor gezonde arbeidsomstandigheden. De 
onverwachte tijdelijke uitval van zorgverleners is beheersbaar en/of 
genormaliseerd. Er zijn werkafspraken en ondersteuners om eventuele 
tijdelijke inval te regelen op locaties van Careyn. Ook van invallers is de 
bekwaamheid bekend.  
 

Sturen op kwaliteit en veiligheid; artikel 2, 3 en 7 Wkkgz 
 

g) Careyn verzamelt en registreert op systematische wijze gegevens 
betreffende de kwaliteit van zorg en toetst aan de hand van deze 
gegevens op systematische wijze of de wijze waarop de zorgaanbieder 
uitvoering geeft aan artikel 3 Wkkgz redelijkerwijs moet leiden tot goede 
zorg. 
 
Met haar kwaliteitsmanagementsysteem voldoet Careyn op alle bezochte 
locaties aan de geldende norm om de kwaliteit van de zorgverlening 
systematisch te meten en veranderende kwaliteit te signaleren. De 
tekortkomingen ten aanzien van dit onderdeel van het systematisch 
bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg zijn 
weggenomen. 
Het afsprakenstelsel van Careyn om kwaliteit van zorg te meten, te 
bewaken, te verbeteren en te evalueren functioneert samenhangend. 
Relevante informatie is voldoende en op tijd beschikbaar om zorg te 
verbeteren.  
Op alle locaties is een elektronisch systeem beschikbaar om de 
onvoorziene gebeurtenissen in de zorg te registreren (MOZ-systeem). 
Alle zorgverleners zijn geschoold in de (verplichte) toepassing ervan. 
Zorgverleners voelen zich voldoende veilig om te melden en doen dit 
voldoende. Op alle bezochte locaties functioneert een MOZ-commissie. 
Zij attenderen de locatieleiding op aandachtspunten voor een locatie. 
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Ook vinden op alle bezochte locaties structureel interne en externe 
audits plaats aan de hand van een gericht plan voor 
kwaliteitsverbetering. De resultaten vormen input voor het elektronische 
verbeterregister dat op alle bezochte locaties in gebruik is. 
Daarnaast waarborgen kwaliteitsverpleegkundigen met steun van 
behandeldisciplines, het bewaken en het verder ontwikkelen van de 
kwaliteit van het zorgaanbod op alle locaties. Via een systeem van 
structureel overleg over de (ontwikkeling van de) kwaliteit van het 
zorgaanbod komen signalen over veranderende kwaliteit van zorg 
systematisch onder de aandacht op locatieniveau en voor zover relevant 
ook op districtsniveau en/of concernniveau.  
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen. 
 
Voor wat betreft het analyseren van onvoorziene gebeurtenissen in de 
zorg voldoet Careyn op alle bezochte locaties aan de geldende norm om 
via grondig onderzoek basisoorzaken te achterhalen. De tekortkomingen 
ten aanzien van dit onderdeel van het systematisch bewaken, beheersen 
en verbeteren van de kwaliteit van zorg zijn weggenomen. 
Op alle locaties is het MOZ-systeem in gebruik en zijn de analysetaken 
toegewezen. De zorgverleners melden de relevante gebeurtenissen. Op 
alle locaties van Careyn dragen kwaliteitsverpleegkundigen zorg voor het 
analyseren van de meldingen van onvoorziene gebeurtenissen. Careyn 
heeft hen hiertoe extra geschoold. De kwaliteitsverpleegkundige 
onderzoekt systematisch welke verbeterpunten aan de orde zijn voor de 
cliënt en/of de (organisatie van) de zorguitvoering. De 
kwaliteitsverpleegkundige signaleert voldoende de (basis)oorzaken op 
cliëntniveau, op uitvoerend niveau, op organisatie en/of contextniveau. 
Relevante oorzaken worden als aandachtspunt teruggekoppeld aan de 
zorgverleners, aan de zorgteams, aan de locatieleiding en aan het MOZ-
team van de locatie. In tweede instantie onderzoekt de lokale MOZ-
commissie systematisch welke verbeterpunten relevant zijn voor de 
locatie. De kwaliteitsverpleegkundige is lid van deze commissie.  
 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft 
op basis van die analyse.  
 
Voor het doorvoeren van adequate verbetermaatregelen voor goede zorg 
aan cliënten voldoet Careyn op alle bezochte locaties aan de geldende 
norm om - waar nodig - de (organisatie van) haar zorgverlening effectief 
te verbeteren bij gesignaleerde problemen in de zorg (zie h). De 
tekortkomingen ten aanzien van dit onderdeel van het systematisch 
bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg zijn 
weggenomen.  
Op alle bezochte locaties heeft de inspectie relevante verbeterplannen 
aangetroffen die voldoende aansluiten bij gesignaleerde (basis)oorzaken 
en aandachtspunten (zie punt h). Careyn registreert haar 
verbetermaatregelen systematisch in een register en volgt de voortgang 
ervan. Careyn heeft haar overlegstructuur zodanig ingericht en 
gereglementeerd dat zorgverleners, leidinggevenden, districtsleiding en 
de raad van bestuur voldoende geïnformeerd zijn over de manier waarop 
Careyn de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbetert en/of hoe de 
organisatie hierbij moet faciliteren. De verbeterplannen zijn concreet 
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geformuleerd, de activiteiten en taken zijn toegewezen, het verwachte 
eindresultaat is beschreven en van een streefdatum voorzien.  
Ook de situaties waarover Careyn melding maakt aan de inspectie vanuit 
de wettelijke meldplicht, krijgen aantoonbaar opvolging. De inspectie 
beoordeelde de verbetermaatregelen als voldoende adequaat. De 
onderzoeksrapportages van Careyn zijn zorgvuldig en van een constante 
kwaliteit gebleken. 
 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van 
verbeteringen evalueert. 
 
Voor het meten en evalueren van het effect van doorgevoerde 
verbetermaatregelen voldoet Careyn op alle bezochte locaties aan de 
geldende normen om de kwaliteit van zorg te bewaken en benodigde 
verbeteringen te realiseren. De tekortkomingen ten aanzien van dit 
onderdeel van het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van 
de kwaliteit van zorg zijn weggenomen.  
Alle bezochte locaties doorlopen de PDCA-cyclus compleet op meerdere 
organisatieniveaus. Op teamniveau vindt (navolgbaar) overleg en 
reflectie plaats over de gerealiseerde kwaliteit van zorg. Dit gebeurt in 
aanwezigheid en met input van de kwaliteitsverpleegkundigen.  
Op locatieniveau bespreekt en bewaakt ‘het ontwikkelteam’, onder 
leiding van de leidinggevende van de locatie, de beoogde 
verbetermaatregelen en past zo nodig de verbeterplannen aan. In de 
lokale verbeterregisters zijn de resultaten van verbetermaatregelen 
navolgbaar en concreet vastgelegd en voorzien van een streefdatum.  
Op district- en concernniveau bewaakt Careyn haar prestaties en 
verbeteringen via een periodiek reviewsysteem waarbij de locatieleiding 
schriftelijk verslag uitbrengt aan de districtsdirectie aan de hand van 
vastgestelde prestatie-indicatoren zoals de verbeterresultaten. Ook in 
het maandelijkse managementoverleg binnen de districten zijn de 
kwaliteitsontwikkelingen en/of eventuele knelpunten een vast 
agendapunt. De bestuurders van Careyn zijn geregeld bij dit overleg 
aanwezig en houden zo een realistisch beeld van de verbeterresultaten. 
Ook voert Careyn interne en externe audits uit volgens een plan dat zich 
richt op de algemene verbeteragenda van Careyn. De inspectie 
concludeert dat de beschreven resultaten betrouwbare en realistische 
monitorinformatie hebben opgeleverd. Op locatieniveau heeft het 
ontwikkelteam deze evaluatiegegevens gebruikt en waar nodig de 
verbeterplannen aangepast of geïntensiveerd. 
 
 

Goed bestuur; artikel 3 en 7 Wkkgz  
 

l) Careyn draagt zorg voor een zodanige toedeling van bestuurlijke 
verantwoordelijkheden, bestuurlijke bevoegdheden evenals 
afstemmings- en verantwoordingsplichten dat dit redelijkerwijs moet 
leiden tot het verlenen van goede zorg.  
 
Careyn heeft de aansturing van haar organisatie zodanig ingericht dat 
dit redelijkerwijs leidt tot het verlenen van goede zorg. De 
tekortkomingen in de aansturing van het zorgaanbod zijn weggenomen. 
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Careyn heeft haar aansturingstructuur herzien en vastgesteld, nadat zij 
eerst haar visie op zorg had bijgesteld. Careyn hanteert een gezond 
evenwicht tussen aandacht voor goede zorg en de daarvoor belangrijke 
gezonde financiële bedrijfsvoering.  
In aansluiting hierop heeft Careyn haar informatie- en 
communicatiestructuur passend ingericht. Op locatieniveau functioneert 
een steunstructuur ter ontlasting van de teams voor de zorgverlening en 
ter bewaking en ontwikkeling van de kwaliteit en veiligheid van de 
cliëntenzorg. 
Voor de organisatie en de aansturing van de zorg heeft Careyn duidelijke 
kaders vastgesteld die redelijkerwijs tot goede zorg leiden. Op alle 
niveaus in de organisatie zijn eigenaarschap en aanspreekbaarheid 
inmiddels het uitgangspunt. Het management vervult daarin, zoals ook 
nadrukkelijk van hen verwacht wordt, een voorbeeldfunctie. Hiermee is een 
goede basis gelegd voor de cultuuromslag en het leerklimaat.  
 

m) Careyn draagt binnen haar organisatie zorg voor een stelsel voor 
systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit  
van zorg. 
 
De raad van bestuur van Careyn heeft zorggedragen voor de 
implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem dat zodanig is 
ingericht dat de PDCA-cyclus op alle niveaus binnen de organisatie 
voldoende ondersteund is om goede zorg te leveren (zie ook onder g, h, 
i en j). De tekortkomingen op het gebied van de kwaliteitszorg zijn 
hiermee weggenomen.  
De raad van bestuur en de raad van toezicht dragen zorg voor besturing 
van de organisatie vanuit een integrale visie op kwaliteit en 
bedrijfsvoering. In het verlengde hiervan heeft Careyn in 2018 haar 
managementinformatiesysteem herzien en toegankelijk gemaakt 
(dashboard) voor alle aansturende functies in de organisatie.  
Bij Careyn functioneert een integraal kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS). Zie hiervoor ook bij het thema ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’. 
Het managementinformatiesysteem levert voldoende relevante en 
actuele informatie over de kwaliteit van het zorgaanbod om dit op alle 
niveaus van de organisatie doeltreffend te kunnen aan- en bijsturen c.q. 
te verbeteren. Op alle niveau’s van de organisatie zijn de risico’s 
voldoende in beeld en worden deze afgestemd en afgewogen in daartoe 
geëigend structureel overleg. Careyn stemt haar beleid en 
verbeterplannen af op de lokale situaties binnen de districten, zonder de 
regie hierop te verliezen.  
Careyn is open en transparant naar haar medewerkers, interne en 
externe toezichthouders en externe stakeholders en stelt zich toetsbaar 
op. Uit inspectiebezoeken blijkt dat het werkklimaat bij Careyn weer 
voldoende veilig is, en dat het aanspreken op professionaliteit en 
verantwoordelijkheid en het samen leren centraal staan.  

 
k) Careyn maakt aantoonbaar met bovenstaande te voldoen aan  

de Governancecode Zorg (2017). 
 
De raad van bestuur en de raad van toezicht van Careyn hebben de 
wijze van aansturing en intern toezicht zodanig ingericht en 
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gereglementeerd dat deze voldoet aan de geldende normen voor goed 
bestuur, zoals de Governancecode Zorg (2017).  
De door de inspectie in 2016 en 2017 geconstateerde tekortkomingen op 
het gebied van Goed Bestuur zijn weggenomen.  
De inspectie ziet dit terug in de gedragingen van de raad van bestuur en 
de raad van toezicht. Careyn verantwoordt zich over de wijze waarop 
bestuur en toezicht zijn georganiseerd en over de wijze waarop zij 
sturing geeft aan kwaliteit en veiligheid van zorg. Er is stabiliteit 
gekomen in de aansturing van de organisatie. De raad van bestuur van 
Careyn is per februari 2018 gecompleteerd met de benoeming van de 
vaste tweede bestuurder (CFO) naast de voorzitter (CEO) die per juni 
2017 is aangetreden.  
Sinds de eerste aanwijzing in november 2016 heeft de raad van toezicht 
haar functioneren geëvalueerd, haar toezicht geïntensiveerd en haar 
aftreedschema versneld doorgevoerd. In samenstelling is de raad van 
toezicht compleet en zijn alle leden na 2017 aangetreden. De onderlinge 
werkrelatie tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht verloopt 
zoals bedoeld in relevante gedragscodes.  
Careyn geeft blijk van voldoende leiderschap in gedrag en cultuur, via 
beschikbare managementsystemen en de feitelijke resultaten. Binnen 
Careyn hebben interne stakeholders vertrouwen in de huidige aansturing 
van de organisatie. 

 
Conclusie 
Ik constateer dat Careyn met de gerealiseerde verbeteringen en maatregelen 
binnen de gestelde termijn heeft voldaan aan deel-II van de gegeven aanwijzing 
d.d. 7 november 2017. Deze constatering wordt onderbouwd in het bij de 
bezoekreeks behorende inspectierapport (zie bijlage).  
 
Hiermee is deel-II van deze aanwijzing dd. 7 november 2017, en daarmee het 
gehele aanwijzingstraject, tot een einde gekomen.  
 
Hoewel het vertrouwen van de inspectie in Careyn weer op peil is, vermeldt de 
inspectie volledigheidshalve nog dat zij het borgen van de verbeteringen actief 
zal volgen; dit is een gebruikelijke werkwijze na een handhavingstraject.  
 
Openbaarmaking  
Overeenkomstig het actieve openbaarmakingbeleid van de inspectie wordt de 
inhoud van deze brief, met inachtneming van de wettelijke normen, door de 
inspectie actief openbaar gemaakt. Dit houdt in dat het definitieve rapport, deze 
brief en een persbericht integraal worden gepubliceerd op de website van de 
inspectie. 
 
Careyn heeft de inspectie reeds mondeling en bij e-mail van 17 december 2018. 
laten weten geen bedenkingen te hebben tegen de openbaarmaking van deze brief 
en derhalve geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid bedenkingen te uiten 
tegen de openbaarmaking van deze brief. 
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De inspectie gaat ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben 
geïnformeerd. Indien Careyn een toelichting wenst dan kan de bestuurder 
contact opnemen met N.N., via het algemene telefoonnummer van de inspectie, 
dan wel via het bij Careyn bekende persoonlijke telefoonnummer. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
 
 
 
N.N. 
 
 
 
 

 


