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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna ‘de inspectie’) heeft in de 
periode van 9 november 2018 tot en met 23 november 2018 getoetst of Stichting Careyn1 

(hierna als geheel: Careyn) voldoet aan deel-II van de aanwijzing2 van de inspectie  
d.d. 7 november 2017, na het verstrijken van de tweede termijn tot 7 november 2018.  
 
De inspectie heeft zes3 locaties onaangekondigd bezocht waar Careyn intramurale 
ouderenzorg biedt op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz).  
In dit rapport beschrijft de inspectie, op basis van de bevindingen van haar onderzoek, 
haar conclusie over de naleving van deel-II van genoemde aanwijzing. Voor het toetsen 
van de naleving van deel-II van de aanwijzing is de wet en regelgeving relevant zoals 
benoemd in die aanwijzing.  
 
Waar dat kan, schrijft de inspectie haar rapporten in de tegenwoordige tijd. Dit doet zij 
om de leesbaarheid te verhogen. Een aantal begrippen in dit rapport is vastgelegd in een 
verklarende woordenlijst. 
 
In hoofdstuk 1 is de achtergrond van het onderzoek aangegeven. Vervolgens formuleert de 
inspectie in hoofdstuk 2 de conclusie en beschrijft de inspectie in hoofdstuk 3 het vervolg. 
In hoofdstuk 4 zijn de inspectiebevindingen beschreven. Tot slot volgen enkele bijlagen met 
relevante achtergrondinformatie zoals de onderzoeksmethode en korte locatiebeschrijvingen. 
 

1.1 Aanleiding en belang  
In november 2016 gaf de inspectie Careyn een aanwijzing ter verbetering van de destijds 
geconstateerde tekortkomingen in de kwaliteit van zorg en aansturing. In het najaar van 
2017 constateerde de inspectie dat het verbeterproces gaande was maar dat Careyn de 
tekortkomingen nog niet of nog onvoldoende heeft weggenomen.  
In november 2017 krijgt Careyn een nieuwe aanwijzing met twee verbetertermijnen. 
Aan het ene deel van de aanwijzing (deel-I) met gestelde eisen voor goede dossiervoering 
en zorgvuldige overdracht moest Careyn per 1 april 2018 voldoen. Na toetsing heeft de 
inspectie dit gedeelte van de aanwijzing op 26-4-2018 beëindigd4. 
Aan het andere deel van de aanwijzing (deel-II) met gestelde eisen voor de inzet van 
deskundige medewerkers, de kwaliteitszorg en de aansturing van de organisatie moet 
Careyn per 7 november 2018 voldoen.  
 

1.2 Toezicht op Careyn vanaf november 2017 tot november 2018 
 

1.2.1 Monitoring Careyn tot november 2018 
Sinds de nieuwe aanwijzing d.d. 7 november 2017 heeft de inspectie de voortgang van 
het verbeterproces intensief gevolgd tijdens de termijnen voor deel-I en deel-II van de 
aanwijzing. Deze monitoring bestond uit (exclusief de toetsende bezoekreeks in april 
2018): twee gesprekken met de raad van bestuur plus de vier districtsdirecteuren over 
plannen, vorderingen en knelpunten, zeven onaangekondigde locatiebezoeken, één 
aangekondigd locatiebezoek en twee informatiedagen waarbij de inspectie zich door de 
interne stakeholders heeft laten informeren over de stand van zaken bij het verbeteren 
en de eventuele belemmeringen. De inspectie heeft haar bevindingen steeds 
                                                
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. In november 2018 omvat Careyn in totaal dertig intramurale zorglocaties. 
2  https://www.igj.nl/documenten/brieven/2017/11/15/aanwijzing-careyn-schiedam-november-2017.  

3  Bezochte locaties zijn: Weddesteyn, Swellengrebel, Grootenhoek, Hart van Rozenburg, Parkwijk en De Ark. 

4  https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/05/09/eerste-deel-aanwijzing-Careyn-beeindigd. 

https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
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teruggekoppeld aan de raad van bestuur die sinds februari 2018 weer volledig en vast is 
ingevuld. Gedurende de looptijd van de aanwijzing heeft de inspectie twee keer een 
resultaatverslag5 ontvangen van Careyn; de laatste op 7 november 2018. 
 
De inspectie heeft naast het onderzoek voor de toetsing van de aanwijzing, in november 2018 
ook de locatie Tuindorp-Oost bezocht6. Dit nadat zij enkele meldingen ontving over deze locatie 
en er in de media aandacht was over de situatie rondom de verhuizing van bewoners aldaar. 
Het bezoek van de inspectie was geen aanleiding voor specifieke aanvullende 
toezichtactiviteiten.  
 

1.2.2 Toets naleving deel-II in november 2018 
 
Voor het toetsen van de naleving van deel-II van de aanwijzing brengt de inspectie een 
reeks onaangekondigde bezoeken aan onderstaande locaties van Careyn, verspreid over 
de vier districten. Die bezoeken hebben plaats na het verstrijken van de termijn van de 
aanwijzing per 7 november 2018, te weten in de periode van 9 tot en met 23 november 
2018. In bijlage 1 licht de inspectie de methode van onderzoek en de selectie van de 
hierna volgende locaties toe.  
 
- Careyn - Weddesteyn in regio Utrecht-West (9-11-2018) 
- Careyn - Swellengrebel in regio Utrecht-Stad (12-11-2018) 
- Careyn - Grootenhoek in regio Zuid-Hollandse Eilanden & Brabant (15-11-2018) 
- Careyn – Hart van Rozenburg in regio Zuid-Hollandse Eilanden & Brabant (19-11-2018) 
- Careyn - Parkwijk in regio Utrecht-Stad (21-11-2018) 
- Careyn – De Ark in regio Delfland Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 

(23-11-2018) 
In bijlage 2 noemt de inspectie enkele relevante kenmerken van deze locaties 
 
De inspectie baseert zich bij haar toezicht op geldende wetten, professionele standaarden, 
veldnormen en vastgestelde kwaliteitskaders. Voor de toetsing van de naleving van deel-II 
van de aanwijzing is regelgeving relevant zoals benoemd in die aanwijzing.  
In bijlage 3 staat een overzicht hiervan.  
 
De inspectie gebruikt bij haar toezicht informatie van de zorgaanbieder.  
In bijlage 4 staat een overzicht van documenten die de inspectie heeft betrokken bij haar 
beoordelingen.  
 
 
 

                                                
5  In deze resultaatverslagen beschrijft Careyn de stand van zaken op al haar locaties in relatie tot de naleving van 

respectievelijk deel-I en deel-II van de aanwijzing. 
6  Incidententoezicht, kenmerk 2018-2205993/V2009925. 
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2 Conclusie over naleving deel-II van aanwijzing d.d. 7 november 2017 

2.1 Eindconclusie: Careyn voldoet per 7 november 2018 aan deel-II aanwijzing 
De inspectie concludeert op basis van haar onderzoek in november 2018 dat Careyn 
voldoet aan deel-II van de aanwijzing. Dit betreft de volgende thema’s: ‘deskundigheid en 
inzet medewerkers’ (met betrekking tot de aspecten7 d en e), het thema ‘sturen op 
kwaliteit en veiligheid’ (met betrekking tot de aspecten g, h, i en j) en het thema ‘goed 
bestuur’ (met betrekking tot de aspecten k, l en m). Op deze punten heeft Careyn de 
eerdere tekortkomingen weggenomen en leeft Careyn nu ook deel-II van de aanwijzing 
na.  

2.1.1 Toelichting algemeen; het vertrouwen van de inspectie in Careyn is weer op peil. 
In paragraaf 2.2 is de conclusie verder uitgewerkt op onderdelen.  
 
In november 2016 gaf de inspectie Careyn een aanwijzing ter verbetering van de destijds 
geconstateerde tekortkomingen in de kwaliteit van zorg en aansturing.  
In november 2017 constateerde de inspectie dat het verbeterproces gaande was maar nog 
niet alle tekortkomingen waren weggenomen. Er volgde een tweede aanwijzing aan 
Careyn.  
 
Careyn heeft het benodigde verbeterproces na november 2017 voortgezet. Eerst heeft 
Careyn de forse verbeteropdracht uit de aanwijzing met betrekking tot de dossiervoering 
voltooid. Daarom heeft de inspectie deel-I van de aanwijzing beëindigd in april 2018. 
Vervolgens heeft Careyn het noodzakelijke-, en voor de organisatie passende 
verbetertempo, volgens plan, op peil weten te houden om nu te voldoen aan deel-II van de 
aanwijzing.  
Dankzij de visie op zorg, de heldere kaders en regie aan de hand van betrouwbare 
managementinformatie, heeft Careyn een nieuwe stabiele koers gevonden en tegelijk de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg weten te verbeteren. Onder meer heeft Careyn het 
kwaliteitsniveau van de cliëntenzorg aanzienlijk versterkt met de structurele 
beschikbaarheid van kwaliteitsverpleegkundigen voor iedere locatie. Tevens heeft Careyn 
in haar bestuurlijk handelen het belang van de kwaliteit van zorg voorop gezet en 
gehouden. De kaders zijn hiervoor vastgelegd en de bedrijfsvoering is erop aangepast, 
gericht op gezond beheer in de toekomst. De inmiddels beschikbare en betrouwbare 
managementinformatie heeft bijgedragen aan het zorgvuldig afwegen van risico’s 
gedurende de verbetertermijn. 
Met regie en eensgezinde inzet van bestuurders, managers en medewerkers is de 
organisatie in een krachtige verbeterstand gekomen. De inspectie ziet daarmee een 
werkklimaat waarin continu leren zowel mogelijk als vanzelfsprekend is. Zo kan Careyn zich 
als lerende organisatie blijven ontwikkelen.  
 
Vanwege het belang van gepast aansturen van professionele zorgverleners, de impact van 
taken en verantwoordelijkheden en de benodigde aanspreekcultuur, heeft Careyn haar 
structuren voor de aansturing van de organisatie aangepast. Ook heeft Careyn een aantal 
managementposities opnieuw ingevuld om haar beleid te (kunnen) realiseren. Het is 
begrijpelijk dat Careyn hiervoor soms interimmanagers heeft aangetrokken vanwege de 
aard en het urgente karakter van de lopende aanwijzing. Intussen zijn bij Careyn de 
wervingsprocedures voor vaste invulling gepland, opgestart of al voltooid. Het spreekt 
evenwel voor zich dat de verwachte wisselingen in de leiding van de locaties specifieke 
aandacht en regie vereisen bij het borgen van de verbeteringen. Voor zover de 

                                                
7  Aspect f van de aanwijzing is getoetst in verband met de naleving van deel-I. Dit gedeelte is beëindigd per 26-4-2018. 
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kwaliteitsverpleegkundigen nog op interim basis werken, geldt dit uiteraard ook voor die 
functie. Eens te meer omdat kwaliteitsverpleegkundigen een spilfunctie vervullen bij de 
kwaliteitszorg van Careyn. 
 
De raad van toezicht ervaart een open en transparante opstelling bij de raad van bestuur 
en krijgt voldoende en betrouwbare informatie over de stand van zaken en de 
ontwikkelingen bij Careyn. In de gesprekken met de bestuurders komen risicoanalyses op 
vaste momenten aan de orde. De raad van bestuur verantwoordt haar beleidskeuzes aan 
de raad van toezicht. Deze volgt de ontwikkelingen bij Careyn scherp en kritisch. Zij is 
voltallig en deskundig in samenstelling voor het interne toezicht op de kwaliteit, de 
veiligheid, het volgen van regelgeving, de bedrijfsvoering en continuïteit van de 
organisatie op korte en langere termijn. In haar werkwijze is de raad van toezicht 
voldoende betrokken en in positie als toezichthouder.  
Via eigen observaties op locaties en periodieke contacten met leidinggevenden, 
zorgverleners en (vertegenwoordigers van) cliënten winnen zowel de raad bestuur als de 
raad van toezicht ook rechtstreeks informatie in om te weten wat er speelt in en om de 
organisatie.  
 
Dit sterkt het vertrouwen bij de inspectie dat de raad van bestuur, samen met de hele 
organisatie kan en zal zorgen voor borging van alle reeds doorgevoerde verbeteringen en de 
verdere ontwikkeling van haar zorgaanbod zal voortzetten voor blijvend goede zorg voor de 
cliënten van Careyn.  

2.2 Toelichting conclusie per thema 

2.2.1 Toelichting bij verbeterde aspecten van deskundigheid en inzet medewerkers  
Hierna licht de inspectie de conclusie toe voor de aangewezen aspect d) en e) bij dit 
thema. 
 
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.  
Op alle bezochte locaties is nagenoeg de hele beoogde formatie op peil via eigen 
medewerkers en/of via langdurig gecontracteerde vervangers die bekend zijn met de 
cliënten. Careyn heeft een adequaat scholingsbeleid vastgesteld en uitgevoerd. Careyn 
kent8 de zorgbehoefte van haar cliënten. De zorgverleners zijn inmiddels voldoende 
bijgeschoold voor goede zorg aan specifieke doelgroepen. Careyn kent en bewaakt de 
(benodigde) bekwaamheid van haar zorgverleners en de eventuele externe invallers. 
Het managementinformatiesysteem is daarvoor adequaat ingericht. Zorgverleners 
bespreken onderling de kwaliteit de zorg en voelen zich voldoende veilig hierbij. De 
kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen hierbij. Op alle locaties waarborgen 
kwaliteitsverpleegkundigen het niveau van het zorgaanbod en de (verdere) 
ontwikkeling hiervan. 

  

                                                
8  Dit is getoetst bij afsluiting van deel-I van de aanwijzing (april 2018). 
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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 voldoende genormaliseerd door invulling van vacatures of 
structurele opvang hiervan. Careyn signaleert tijdig via haar 
kwaliteitsverpleegkundigen hoe hoog de werkdruk is. De dagelijkse bezetting van 
zorgverleners past in aantal en in benodigde bekwaamheid (deskundig en bevoegd) bij 
de specifieke zorgbehoefte van de cliëntengroep. De vastgestelde inzetnorm, de 
vastgestelde basisroosters en de vaste opgeleide roosteraars waarborgen voor ieder 
team een doelmatige verdeling van beschikbare zorgverleners. Ook voert Careyn 
verzuimbeleid waarmee zij haar verzuim steeds verder terugdringt. Tevens voert 
Careyn gericht beleid om de uitstroom van zorgverleners verder te beperken. Verder 
faciliteert Careyn de zorgverleners in het realiseren van een complete invulling van het 
rooster door expliciet rekening te houden met deze taak. Eventueel benodigde invallers 
zijn op korte termijn beschikbaar via meeruren van eigen zorgverleners of via de inzet 
van bekende invallers. Ook heeft Careyn een eigen uitzendbureau9 om invallers 
beschikbaar te hebben. Voor alle locaties is vakkundige ondersteuning aanwezig om de 
kwaliteit van de dagroosters te bewaken en/of zo nodig te regelen. 

2.2.2 Toelichting bij verbeterde aspecten van sturen op kwaliteit en veiligheid  
Hierna licht de inspectie de conclusie toe voor de aangewezen aspecten g), h), i) en j) bij 
dit thema. 
 
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 functionerend 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. 
Op alle bezochte locaties is enerzijds 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.  
Anderzijds vinden op alle 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 locaties in gebruik is.  
Verder hebben kwaliteitsverpleegkundigen en/of behandeldisciplines de taak gekregen 
om in de dagelijkse praktijk het kwaliteitsniveau van de individuele cliëntenzorg te 
observeren en kwaliteitsverlies te signaleren. Door hun deelname aan structureel 
overleg over de (ontwikkeling van de) kwaliteit van het zorgaanbod komen ook deze 
inzichten systematisch aan de orde op locatieniveau en voor zover relevant ook op 
districtsniveau en/of concernniveau.  

  

                                                
9  DuoZorg B.V. 
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h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC10-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.  
Het beschikbare elektronische meldsysteem is zodanig ingericht dat uitvoerenden direct 
de impact van de gebeurtenis inschatten en de benodigde hulpverlening opstarten om 
eventuele gezondheidsschade voor cliënten te beoordelen en zo mogelijk te beperken 
en/of te verhelpen. Het elektronische systeem ondersteunt de hiervoor benodigde 
communicatie voldoende en levert input voor het verbeterregister van de locatie. 
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. Waar nodig ondersteunen de behandeldisciplines bij het achterhalen 
van (basis)oorzaken van onvoorziene gebeurtenissen.  
Kwaliteitsverpleegkundigen signaleren voldoende de (basis)oorzaken op cliëntniveau, 
op uitvoerend niveau, op organisatie en/of contextniveau. Zij koppelen de 
gedefinieerde oorzaken als aandachtspunt terug aan de zorgverleners, aan de 
zorgteams, aan de locatieleiding en aan het MOZ-team van de locatie.  
Gevonden oorzaken worden aantoonbaar opgenomen in het verbeterregister van het 
systeem zodat de opvolging ervan gevolgd kan worden.  
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 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. Careyn laat met die maatregelen zien 
dat zij voldoende leert van onvoorziene situaties. De onderzoeksrapportages van 
Careyn zijn zorgvuldig en van een constante kwaliteit gebleken.   

                                                
10  Intussen bij Careyn MOZ genoemd: meldingen over onvoorziene gebeurtenissen in de zorg. 
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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 alle bezochte locaties vindt op teamniveau (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 informatie hebben opgeleverd. Op locatieniveau 
heeft het ontwikkelteam deze evaluatiegegevens gebruikt en waar nodig de 
verbeterplannen aangepast of geïntensiveerd. 

2.2.3 Toelichting bij verbeterde aspecten van goed bestuur  
Hierna licht de inspectie de conclusie toe voor de aangewezen aspecten, k) l) en m) bij dit 
thema. In de toelichting is aspect k) achteraan geplaatst vanwege het algemene karakter. 

 
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. 
Allereerst heeft Careyn haar visie op zorg – die in 2016 nog ondergeschikt bleek aan 
het financieel beheer - bijgesteld. Er is een gezonder evenwicht ontstaan tussen 
aandacht voor goede zorg en de daarvoor belangrijke gezonde financiële 
bedrijfsvoering. Vervolgens heeft Careyn, vanuit de visie dat de kwaliteit van het 
primaire proces centraal moet staan, de organisatiestructuur tegen het licht gehouden 
en adequaat aangepast. De hiërarchische verhoudingen en aansturende 
verantwoordelijkheden zijn inmiddels navolgbaar via vastgestelde 
taakfunctiebeschrijvingen. Deze worden op de werkvloer opgevolgd.  
Ook heeft Careyn haar overlegstructuur aangepast en zo gereglementeerd dat deze een 
effectieve en efficiënte communicatie waarborgt. De overlegstructuur faciliteert de 
noodzakelijke horizontale en verticale afstemming voldoende om goede zorg te leveren 
en het niveau ervan te bewaken.  

 
In de aansturing bieden randvoorwaarden, waaronder leiderschap, weer stabiliteit en 
houvast voor de zorgverleners (zie ook onder d en e); zij ervaren zich voldoende 
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bekwaam en ontlast van tijdrovende regeltaken en voelen zich door 
kwaliteitsverpleegkundigen inhoudelijk gesteund bij het verder ontwikkelen van de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het management van Careyn is laagdrempelig 
bereikbaar en benaderbaar. Voor de organisatie en de aansturing van de zorg heeft 
Careyn duidelijke kaders vastgesteld die redelijkerwijs tot goede zorg leiden. Careyn 
kent nu een billijke en passend verdeelde inzet van medewerkers die deskundig zijn 
zorg te verlenen aan specifieke cliëntendoelgroepen. 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 via een 
dashboard toegankelijk gemaakt 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 district- en concernniveau zijn de risico’s voldoende in beeld bij het management 
en worden deze afgestemd en afgewogen in daartoe geëigend structureel overleg. 
Waar mogelijk stemt Careyn haar beleid 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 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 bijvoorbeeld in 
haar jaarverslag expliciet 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 
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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. 
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3 Vervolg 

3.1 Beëindiging van deel-II van de aanwijzing 
 
Op grond van de conclusie(s) van de inspectie, zoals genoemd in hoofdstuk 2, komt deel-
II van de aanwijzing d.d. 7 november 2017 hiermee tot een einde.  
Over deze beslissing ontvangt de raad van bestuur separaat een brief van de inspectie 
met dit rapport als bijlage.  

3.2 Borging blijft van belang 
 
De inspectie verwacht dat Careyn haar verbeteringen borgt.  
Dit geldt voor zowel de verbeterresultaten in relatie tot het beëindigde deel-I van de 
aanwijzing als voor de verbeterresultaten in relatie tot deel-II van de aanwijzing.  
Na de intensieve periode van voortdurende inzet van alle betrokkenen voor noodzakelijke 
verbeteringen, verwacht de inspectie van Careyn alertheid om onverhoopte terugval in de 
kwaliteit van zorg te voorkomen. Dat dit niet zonder goede aansturing kan, spreekt voor zich. 
 
Na beëindiging van deel-II van de aanwijzing, richt de inspectie haar risicogestuurde- en 
incidententoezicht op het monitoren van de borging van de verbeterresultaten van 
Careyn. Dit gebeurt voor een periode van tenminste een jaar. 
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4 Bevindingen inspectie bij zes locaties van Careyn, 9-23 november 2018 

Met verschillende inspectiebezoeken toetste de Inspectie voor de Gezondheidszorg of bij 
Careyn deel-II van de aanwijzing11 van de inspectie d.d. 7 november 2017, 
organisatiebreed is nageleefd binnen de gestelde termijn. Daartoe bracht de inspectie op 
zes verschillende dagen zes onaangekondigde bezoeken aan Careyn-locaties, verspreid 
over de vier districten van Careyn. Deze inspectiebezoeken vonden plaats op 9, 12, 15, 
19, 21 en 23 november 2018. De inspectie bezocht de volgende locaties: 
 
- Careyn - Weddesteyn in regio Utrecht-West (9-11-2018) 
- Careyn - Swellengrebel in regio Utrecht-Stad (12-11-2018) 
- Careyn - Grootenhoek in regio Zuid-Hollandse Eilanden & Brabant (15-11-2018) 
- Careyn – Hart van Rozenburg in regio Zuid-Hollandse Eilanden & Brabant (19-11-2018) 
- Careyn - Parkwijk in regio Utrecht-Stad (21-11-2018) 
- Careyn – De Ark in regio Delfland Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 

  (23-11-2018) 
 
Hierna beschrijft de inspectie haar bevindingen bij het betreffende locatiebezoek.  
Per paragraaf beschrijft de inspectie, per locatie, voor alle relevante aspecten van deel-II 
van de aanwijzing d.d. 7 november 2017, hoe de inspectie de geleverde zorg heeft 
beoordeeld, na het verstrijken van de gestelde verbetertermijn op 7 november 2018 
 
 

                                                
11  https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Aanwijzing+Careyn+Schiedam+november+2017&docid=12321. 
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4.1 Bevindingen locatiebezoek Weddesteyn 
 
Op 9 november 2018 heeft de inspectie locatie Weddesteyn bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Utrecht-West. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie heeft nageleefd binnen de gestelde termijn, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met tien uitvoerende medewerkers van afdelingen 
- gesprek met een behandelaar 
- gesprekken met de locatiemanager a.i.12, kwaliteitsverpleegkundigen en districtsdirectie 
- inzage in twee cliëntdossiers, inzage MOZ13 meldingen 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.1.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 

d) Weddesteyn heeft scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroepspecifieke scholing. Registratie van gevolgde scholing vindt plaats.  
 
Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkoningen zijn weggenomen. 
 
Het volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor haar 
intramurale zorg minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen.  
Uit documentatie blijkt dat District Utrecht-West van Careyn op districtsniveau voor 2018 
opleidingsspeerpunten beschreven en gefaciliteerd heeft. Deze passen bij de zorgbehoefte 
van de cliënten en de taken van betreffende zorgverleners.  
 
Het e-learning pakket is beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn 
monitort op diverse niveaus – van het individuele niveau van de zorgverlener tot 
concernniveau - het afronden van de theorie en instructies door zorgverleners. Dit doet zij 
voor minimaal 14 thema’s die relevant zijn voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. 
Deze thema’s gaan bijvoorbeeld over de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), 
medicatietoediening, Bopz-gerelateerde onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch 
werken.  
 
Weddesteyn heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt en 
doorgevoerd. 
In Weddesteyn betekent dit enerzijds dat zorgverleners e-learnings gevolgd hebben. 
Anderzijds krijgen zij praktijkscholing op locatie, klinische lessen en coaching on the job.  
Zo is vanaf augustus in Weddesteyn scholing geweest die gericht was op invoering van het 
nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Inmiddels heeft 
Weddesteyn bepaald dat alle zorgverleners de praktijkscholing (drie dagdelen) ‘basiskennis 
dementie’ moeten volgen. De zorgverleners die betrokken zijn bij het kleinschalig 
groepswonen voor cliënten met een dementie, hebben voorrang gekregen in deelname aan 
deze scholing. Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat deze zorgverleners de scholing 

                                                
12 Voor de leesbaarheid hierna: locatiemanager. 
13 Meldingen Onvoorziene gebeurtenissen in de Zorg (MOZ). 
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hebben afgerond.  De zorgverleners op de afdelingen voor cliënten met voornamelijk 
somatische problemen volgen deze scholing volgens de planning vanaf januari 2019. 
 
De kwaliteitsverpleegkundigen binnen Weddesteyn volgen op team- en locatieniveau het 
kennisniveau van individuele zorgverleners. Weddesteyn stuurt en monitort actief op het 
volgen van scholing sinds de start van de locatiemanager. Vanaf dat moment zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen verantwoordelijk voor het (bij)sturen van de zorgverleners.  
Zorgverleners vertellen bijvoorbeeld dat zij geholpen zijn bij het prioriteren en plannen van 
de e-learningmodules in de laatste periode met hoge scholingsdruk. Uit gesprekken met 
zorgverleners blijkt dat die aanpak heeft bijgedragen om gemotiveerd te blijven tot tijdige 
afronding. Uit de overzichten, de voortgangsrapportage en gesprekken blijkt dat omstreeks 
95% van de zorgverleners de verplichte scholingen heeft afgerond.  
Alle zorgverleners in Weddesteyn mogen werktijd besteden aan de e-learnings. Zij kunnen 
eigen vorderingen volgen in het leerportaal. Waar nodig ondersteunen de 
kwaliteitsverpleegkundigen zorgverleners bij het volgen van de scholing. Zij kunnen hen 
aanspreken als het niet lukt om tijdig de scholing af te ronden. De laatste maanden hebben 
alle zorgverleners zich flink ingezet en veel tijd geïnvesteerd om het scholingsniveau tijdig 
op peil te hebben.  
 
Weddesteyn draagt zorg voor de aanwezigheid van bevoegde- en bekwame zorgverleners 
als voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten worden bij de cliënten. 
Per 1 november voert Weddsteyn een rooster voor 24/7 verpleegkundige achterwacht. Zij 
zijn beschikbaar op de locatie, buiten de reguliere afdelingsbezetting om. Zorgverleners 
vertellen tevreden te zijn over deze werkwijze. Zij weten dat, en ook hoe, zij deze 
verpleegkundige dienst moeten oproepen als de grens van hun eigen deskundigheid 
bereikt is. Invalkrachten moeten ook de vereiste scholingen volgen en bijhouden. 
Gesprekspartners vertellen dat het uitzendbureau van Careyn hierop stuurt.  
Het leerportaal van zorgverleners waarschuwt hen automatisch wanneer bepaalde 
bekwaamheden opnieuw getoetst moet worden. De locatiemanager volgt via 
dashboardgegevens de resultaten hiervan. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen 
bij de bewaking van de deskundigheid en de roostering. Waar nodig signaleert de 
kwaliteitsverpleegkundige aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van 
zorgverleners. Tot op concernniveau zijn de dashboardgegevens beschikbaar voor daartoe 
gemachtigden.  
 
In Weddesteyn zijn de relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de behandeling van 
specifieke doelgroepen.  
In Weddesteyn zijn specialisten ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar. De superviseren 
de basisartsen en specialistische verpleegkundigen bij de regie over de zorgverlening voor 
cliënten. Tevens zijn er psychologen, waaronder een GZ-psycholoog, die de 
basispsychologen superviseert. Ook zijn deze psychologen beschikbaar voor observaties 
en omgangsoverleg. Verder zijn er paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten en ergotherapeuten beschikbaar in Weddesteyn.  
Zorgverleners vertellen de inspectie dat behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen als dat nodig is voor de cliëntenzorg. Dit geldt ook buiten 
kantoortijden. De verpleegkundige dienst kan bij de triage ondersteunen maar 
zorgverleners mogen en kunnen rechtstreeks contact zoeken met de dienstdoende arts. 
De behandelvakgroepen bieden klinische lessen aan en coaching on the job in geval van 
specifieke ziektebeelden van cliënten. 
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Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen.  
Een SO vertelt dat zorgverleners betrokken zijn en zich inzetten voor goede zorg. De SO 
laat de cliëntenzorg met een gerust hart over aan hen. Dit komt ook omdat de 
samenstelling van aanwezige zorgverleners inmiddels weer stabieler is geworden door 
minder verloop. De opvolging van afspraken en benaderingsadviezen verloopt goed. De 
inspectie ziet dat in Weddesteyn actuele protocollen beschikbaar zijn voor zorgverleners 
en eventuele invallers. De kwaliteitsverpleegkundigen en de behandeldisciplines zien op 
naleving van protocollen.  
In Weddesteyn is een veilige aanspreekcultuur gegroeid. Desgevraagd ervaart de SO een 
positieve aanspreekcultuur. Incidenten worden tijdig gemeld. De arts en de psycholoog 
worden tijdig geïnformeerd over  aanpassingen die nodig zijn in de zorg en behandeling 
van een cliënt.  
Tijdens overdrachten en teamoverleggen is gelegenheid voor reflecties op de zorg en de 
onderlinge samenwerking. Zorgverleners ervaren hierbij voldoende veiligheid om de 
effecten van de verleende zorg met elkaar te bespreken. Zij  hebben daarbij oog voor het 
eigen optreden. Dit gebeurt ook tijdens omgangsoverleggen onder leiding van de 
psycholoog en tijdens gedragsvisites. Hier bepalen de psycholoog, de arts en de 
zorgverlener  welke aanpak het beste werkt voor een cliënt.  
In verslagen van teamoverleg leest de inspectie dat Weddesteyn aandacht heeft voor de 
ontwikkeling van goede sfeer en samenwerking. Zo heeft het locatiemanagement, na 
inventarisatie van behoeften, aan één team een verpleegkundige toegevoegd voor het 
coördineren van de werkzaamheden.   
Verder hoort de inspectie van alle gesprekspartners dat de nieuwe locatieleiding 
laagdrempelig beschikbaar en benaderbaar is en goed luistert naar signalen en problemen 
van zorgverleners. Ditzelfde geldt voor de kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de bestuurders 
en directeuren blijken met enige regelmaat op de locatie aanwezig te zijn, zo vertellen 
zorgverleners. Zij vragen dan hoe het met hen en met Weddesteyn gaat. Zorgverleners 
ervaren zich weer gehoord door de leiding bij Careyn.  
 
 

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

 
 Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
  

Weddesteyn werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners minimaal 
nodig zijn en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep.  
Weddesteyn berekent het benodigde aantal uren voor de afdelingen op basis van de ZZP’s 
van de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ beschikbaar. 
Weddesteyn vertaalt dit aantal uren in een basisrooster per afdeling. Uit gesprekken blijkt 
dat deze berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van de ingezette 
zorgverleners. Weddesteyn heeft afspraken gemaakt over het in te zetten niveau van 
zorgverleners die nodig zijn voor de zorgbehoefte van cliënten.  
 
De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster. In Weddesteyn heeft elk team een eigen roosterplanner. De roosteraar plant 
vanuit het vastgestelde basisrooster. Vanuit het management kijkt een teamondersteuner 
mee met de roosterresultaten op de afdelingen. Dit om overzicht te houden en de 
roosterkwaliteit te bewaken.  

De huidige werkwijze in Weddesteyn functioneert nog niet optimaal, volgens de 
locatiemanger en de kwaliteitsverpleegkundigen. Daarom start Weddesteyn per januari 
2019 met centraal roosterplannen. Dit heeft als doel: gezond roosteren en meer overzicht 
over (inval)capaciteit en tijdbesparing voor de teams.  
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Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke roostering overeenkomt met dit 
basisrooster. Voor de komende weken zijn er geen hiaten (alle uren zijn ingevuld), zo 
laten zorgverleners van een somatische afdeling aan de inspectie zien.  

Bij de paviljoens met KSW huisjes is er zowel gedurende de dagdienst (07.00u -15.30u) 
als de avonddienst 15.15u -23.00u) op ieder huisje met zes cliënten één zorgverlener van 
minimaal niveau 3 aanwezig. Verder is per vier geschakelde huisjes overdag en ’s avonds 
nog één omloopdienst aanwezig. In de nacht is er voor iedere vier huisjes één 
zorgverlener beschikbaar van niveau 3.  

Op de somatische afdeling voor 22 cliënten zijn er tijdens de dagdienst vijf zorgverleners 
aanwezig, waarvan drie minimaal niveau 3. Tijdens de avonddienst werken drie 
zorgverleners op deze afdeling, waarvan twee minimaal niveau 3.  
De somatische afdeling met 12 cliënten beschikt tijdens de dagdienst over drie 
zorgverleners en tijdens de avonddienst over twee zorgverleners. Tijdens de nacht is op 
iedere somatische afdeling één zorgverlener van minimaal niveau 3 beschikbaar.  
Daarnaast maakt Weddesteyn sinds enkele weken ook gebruik van ‘Helpende Handjes’. Dit 
is een nieuwe functie in Weddesteyn. Deze medewerkers, zonder zorgopleiding, verrichten 
op alle afdelingen ondersteunende taken. Afdelingen mogen per dag vier uur inzetten als 
daar een goede inhoudelijke reden voor is. Bijvoorbeeld tussen 7.00 en 11.00 uur voor 
ondersteuning bij het ontvangen en inruimen van aangeleverde maaltijden. 
Gesprekspartners geven aan dat het om taken gaat die een vrijwilliger of mantelzorger 
ook zou mogen doen. Zij ervaren dat zij hierdoor meer tijd voor cliënten hebben. 
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren.  
Weddesteyn voorziet ook op intensieve zorgmomenten in voldoende en deskundig 
personeel. Binnen ieder team zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Tevens is 24/7 
een verpleegkundige achterwacht beschikbaar. Zorgverleners vertellen dat het lukt om 
alle taken uit te voeren bij een bezetting volgens het basisrooster.  
 
Soms dragen vaste routines op de afdelingen bij aan de werdrukbeleving. Er was op de 
bezoekdag een afdeling waar iemand ziek was en wel inval geregeld was. Hier werd de 
werkdruk als hoog ervaren omdat zorgverleners graag om 10.30u klaar wilden zijn met 
alle ADL-zorg. In gesprekken blijkt dat de kwaliteitsverpleegkundigen hiervoor wel 
aandacht hebben.  
 
Vacature en verzuim vangt Weddesteyn zoveel mogelijk op met bekende vervangers.  
Voor afdelingen met langer durend verzuim zijn vaste invallers beschikbaar. De 
vervangende zorgverleners die de inspectie spreekt voelen zich thuis op de afdelingen 
waar zij werken en laten blijken de cliënten en de zorgtaken te kennen. Waar nodig en 
mogelijk maakt Weddesteyn gebruik van ZZP’ers die zich voor langere tijd aan de locatie 
verbinden. Weddesteyn volgt dit aannamebeleid van Careyn omdat de regionale 
arbeidsmarkt nog niet altijd tijdig kan voorzien in de geschikte kandidaten.  
Het overige tekort wordt geregeld opgevangen via meeruren van eigen zorgverleners. In 
de dagelijkse praktijk regelt de centrale teamondersteuner de overige benodigde invallers 
om het kortdurend verzuim op te vangen. Dit gebeurt via bekende inval- en 
oproepkrachten of bekende uitzendkrachten. 
 
Weddesteyn heeft meerdere vacatures. Op de bezoekdag kent Weddesteyn (samen met 
het Waterschapshuis) voor 15,2 fte vacatureruimte. De locatiemanager geeft aan dat uit 
de praktijk blijkt dat er behoefte is aan meer zorgverleners met niveau 3 of 4. De 
aandacht voor vacatures en verzuim krijgt bij Careyn per locatie vorm. Ook voor 
Weddesteyn is een eigen ondersteuner beschikbaar op het gebied van HR.  
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Het gemiddelde verzuim bij Weddesteyn bedraagt tot en met de maand oktober 8,4%.  
Dat is iets hoger dan het gemiddelde van Careyn (7,8%). In Weddesteyn stijgt het 
verzuim nu. Voor de maand oktober gaat het om 9,2%. Volgens de locatiemanager gaat 
het onder meer om een na-ijleffect omdat zorgverleners voor de managementwissel 
langere tijd onder hoge werkdruk hebben moeten werken. Zowel management als 
zorgverleners geven aan dat zij hierin de afgelopen tijd weer verbetering ervaren; de 
werkdruk en extra werklast vanwege de lopende aanwijzing zijn inmiddels verminderd.  
 

4.1.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  

  
 Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

 
Het management van Weddesteyn heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat de locatiemanager    
deze informatie kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de organisatie van de 
zorgverlening en de werkwijzen op de locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn een nieuw MOZ systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses 
van alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem 
een verbeterregister bevat op locatieniveau met aantekeningen over de voortgang. De 
kwaliteitsverpleegkundigen14 gebruiken deze informatie om op teamniveau de benodigde 
verbetermaatregelen in te zetten, te volgen en bij te sturen. De locatiemanager gebruikt 
deze sturingsinformatie voor de verbeteringen in de zorg (zie ook i en j).  
 
Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau vastgesteld 
en beschreven. Voor zorgverleners, behandelaren, kwaliteitsverpleegkundigen, lokale MOZ-
commissie en het ontwikkelteam op de locatie zijn de toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk ten aanzien van de PDCA-cyclus, zo blijkt uit gesprekken en 
documenten. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de verbeterresultaten. De 
kwaliteitsverpleegkundigen dragen zorg voor het behalen van die resultaten samen met de 
zorgverleners. Op het niveau van het ontwikkelteam wordt de evaluatie vastgesteld en 
bepaald welke bijsturingen nodig zijn. Tijdens het bezoek blijkt dat de werkwijze op de 
locatie daadwerkelijk loopt zoals door Careyn is bedoeld. 
 
De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen Weddesteyn en binnen het District 
Utrecht-West een overlegstructuur functioneert die het ingerichte kwaliteitssysteem 
binnen Weddesteyn ondersteunt. De verschillende overleggen sluiten inhoudelijk en 
procesmatig op elkaar aan. Het betreft zowel overleg in de hiërarchische lijn als ook 
overleg specifiek gericht op verbeterresultaat naar aanleiding van MOZ. Signalen en 
diverse informatie bereiken via teamoverleggen het niveau van het locatiemanagement en 
het lokale ontwikkelteam. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn vaak de schakel en de 
drager van deze informatie.  
Op districtsniveau geeft de locatiemanager minimaal een keer per maand  een 
terugkoppeling aan de districtsdirectie. De verbeterresultaten komen aan bod in een 
maandelijkse review aan de hand van vaste onderwerpen; kwaliteit en veiligheid is één 
                                                
14 Weddesteyn heeft drie kwaliteitsverpleegkundigen voor 7 afdelingen. 
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daarvan. De raad van bestuur woont regelmatig overleg bij in het district. De 
districtsdirecteur vertelt dat de bestuurder in het maandelijkse concernberaad 
overkoepelende thema’s aan de orde stelt. Bijvoorbeeld de inzichten naar aanleiding van 
calamiteiten. Indien nodig voert Careyn voor het hele concern een passende 
verbetermaatregel door.  
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ systeem. 
Weddesteyn werkt sinds september 2018 met het nieuwe systeem voor het veilig melden 
van onverwachte gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Voorafgaand aan de invoering zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van het 
systeem. Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners zich met het nieuwe 
systeem  meer en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem biedt hen 
de mogelijkheid om relevante behandeldisciplines direct te informeren over incidenten die 
plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij 
incidenten ook moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. De inspectie ziet bij 
dossierinzage dat zorgverleners dit zo doen.  
 
Op de locatie vinden interne en externe audits plaats die tot verbetering leiden. 
De inspectie ziet en hoort dat binnen Weddesteyn periodiek interne- en externe audits 
plaatsvinden. Als signalen daartoe aanleiding geven worden vaker audits gedaan, zo 
vertellen gesprekspartners. De auditverslagen die de inspectie inziet focussen zich op de 
punten van de aanwijzing. De conclusies zijn op locatieniveau bekend. Het ontwikkelteam 
voert regie en vertaalt deze in verbeteracties die de kwaliteitsverpleegkundigen via het 
verbeterregister (kunnen) volgen.  
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld. 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in Weddesteyn klachten waar mogelijk op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. Waar dat niet mogelijk is, is het 
locatiemanagement beschikbaar. Daarnaast voorziet de klachtenregeling van Careyn erin 
dat cliënten of hun naasten met de klacht terecht kunnen bij een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt vervolgens bij het vinden van een oplossing.  
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC15-meldingen;  
  
 Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

 
Voor zorgverleners in Weddesteyn is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet de “locatie rapportage MOZ”, “MOZ rapportage Weddesteyn 
/Waterschapshuis” en maandrapportages MOZ van de verschillende teams in. Hieruit blijkt 
dat er specifieke aandacht is voor het analyseren van meldingen en initiatieven voor 
verbetermaatregelen op zowel individueel-, team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hierbij een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. 
Daarna zet de zorgverlener de melding door naar de kwaliteitsverpleegkundige en (waar 
nodig) ter kennisgeving en/of opvolging naar bijvoorbeeld de psycholoog en/of de SO. De 
kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het analyseren van meldingen en 
terugkoppeling aan het team (zie ook i).  
 

                                                
15 Careyn spreekt hier van MOZ-meldingen sinds september 2018. 
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Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.   
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners  een instructie voor het melden van incidenten volgens het nieuwe systeem 
hebben gevolgd. De scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. Bijvoorbeeld 
zijn de kwaliteitsverpleegkundigen aanvullend getraind in analyseren. De inspectie spreekt 
een aantal invalkrachten. Ook zij zijn op de hoogte van het belang van het melden van 
incidenten. Invallers met een eigen account kunnen zelf melden. Indien dat niet het geval 
is, nemen zorgverleners van Careyn, in goed overleg, de ‘MOZ’ over.   
 
In Weddesteyn voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te melden. 
De zorgverleners die de inspectie spreekt, geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten 
in de zorg te melden en te bespreken. Wanneer incidenten zich voordoen, komen tijdens de 
overdracht aan de orde. Middels interne audits bewaakt de locatiemanager de 
meldingsbereidheid. 
 
In Weddesteyn vindt op alle niveaus analyse plaats om te komen tot basisoorzaken. 
Trends (kunnen) worden opgemerkt.  
De kwaliteitsverpleegkundigen binnen Weddesteyn zijn verantwoordelijk voor het 
inhoudelijk analyseren van meldingen. Zorgverleners en behandelaren leveren hiervoor 
input. De inspectie ziet de MOZ-rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in. Zij 
ziet dat de analyses zowel relevante individuele basisoorzaken als trends bevatten. De 
analyses leiden tot passende verbetermaatregelen. Ook ziet de inspectie dat de analyses 
voldoende diepgaand zijn. De relevante behandelaren zijn betrokken bij de opvolging en de 
analyse van de melding. 
 
De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie. Deze commissie bestaat 
uit de kwaliteitsverpleegkundigen, de locatiemanager en waar nodig behandeldisciplines. 
De MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en analyseert op locatieniveau de 
meldingen. Tevens bespreekt en volgt de MOZ-commissie verbetermaatregelen naar 
aanleiding van de meldingen en afdelingsrapportages. Als uit meldingenanalyse een 
locatiebrede verbetermaatregel komt, neemt de beheerder deze (ook) op in het 
verbeterregister (zie ook i).  
 
De inspectie ziet bijvoorbeeld een melding waarbij een cliënt agressief gedrag laat zien 
terwijl die cliënt dat eerder niet deed. De cliënt uit zich agressief zodra zorgverleners de 
cliënt met de tillift optillen. In de MOZ-rapportage wordt in eerste instantie het gebruik van 
de tillift als oorzaak genoemd. Na analyse blijkt echter de mentale achteruitgang van de 
cliënt de reden is voor het agressieve gedrag. Doordat de melding is doorgezet naar de 
psycholoog kan zij dit direct oppakken. De psycholoog bespreekt de cliënt in het 
omgangsoverleg en stelt een benaderingsplan op. Deze nieuwe benadering maakt dat de 
cliënt geen agressief gedrag meer laat zien.  
 
Een ander voorbeeld is een melding over het niet beantwoorden van een bel tijdens een 
overdrachtsmoment. Uit de analyse van deze melding bleek dat er binnen Weddesteyn geen 
duidelijke taakverdeling was tussen dag- en avonddienst voor het beantwoorden van bellen 
tijdens de overdracht van zorg. Als verbeteractie is hiervoor beleid geschreven. Gedurende 
ieder overdrachtsmoment is nu een vaste zorgverlener verantwoordelijk voor het 
beantwoorden van de bellen.   
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i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Weddesteyn heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
Het verbeterregister levert Weddesteyn een helder overzicht van benodigde verbeteringen, 
de planning en de voortgang ervan. Het verbeterregister staat onder beheer van één 
kwaliteitsverpleegkundige en de locatiemanager.     
Het ontwikkelteam bespreekt het verbeterregister één keer in de twee weken. Het 
ontwikkelteam van Weddesteyn bestaat uit de locatiemanager, de 
kwaliteitsverpleegkundige, de coach van Waardigheid & Trots, een afvaardiging van 
behandeldisciplines en op aanvraag de coördinator opleidingen. 
 
In Weddesteyn passen de verbeterplannen bij gevonden basisoorzaken. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat het verbeterregister van Weddesteyn inhoudelijk 
aansluit bij de gegevens uit meldingen, audits en de dashboardgegevens. De inspectie ziet 
dat Weddesteyn verbeterplannen maakt die passen bij de gevonden basisoorzaken.  
De inspectie ziet dat zowel de kwaliteitsverpleegkundige als ook de MOZ-commissie en het 
ontwikkelteam van Weddesteyn op basis van de beschikbare analyse-informatie 
verbeterplannen formuleren voor de locatie. Een verbeterplan bestaat uit een 
oorzaakanalyse, vastgestelde verbeteracties, verantwoordelijkheidsverdeling en het 
beoogde effect van de maatregel.  
Uit een interne audit is bijvoorbeeld gebleken dat zorgverleners op de PG-afdelingen nog 
onvoldoende persoonsgericht werkten. De oorzaakanalyse wees uit dat dit onder andere 
kwam doordat er weinig ruimte en tijd is om met de cliënten op de huiskamer te zijn. 
Zorgverleners weten daarom niet voldoende hoe een bewoner de dag doorkomt. Eén van de 
verbeteracties is het inzetten van de “Helpende Handjes”. Uit monitoring en evaluatie blijkt 
dat zorgverleners door deze interventie meer tijd krijgen voor het bieden van zorg en 
begeleiding aan cliënten. De inspectie hoort van zorgverleners dat zij het effect als positief 
ervaren.  
De kwaliteitsverpleegkundige vertelt ook over een analyse van een audit in augustus. 
Zorgverleners zijn op dat moment overvraagd door de hoeveelheid e-learnings. Het lukt hen 
niet een goede prioritering te maken. De verbeteractie is dat in het team besproken is welke 
e-learning in welke periode gevolgd moet worden. Zorgverleners geven aan dat dit structuur 
en rust geeft. Desgevraagd geven zorgverleners aan dat het gelukt is om de verplichte 
scholing binnen de tijd af te ronden.  
 
In Weddesteyn zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig zijn.  
In het verbeterregister is opgenomen wie de eigenaar is van de verbeteractie. De teams zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen.  
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. De 
inspectie ziet relevante elementen terug in recente verslagen van dergelijk overleg. Zij 
bespreken de verbetermaatregelen en de voortgang hiervan in het teamoverleg. De 
kwaliteitsverpleegkundige neemt hierin het voortouw.  
Zorgverleners vertellen dat de melder altijd een terugkoppeling krijgt van wat er met de 
melding gebeurt. Zij geven aan dat dit sinds twee maanden gebeurt.  
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j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
Locatie Weddesteyn voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in 
Weddesteyn.   
De locatiemanager vertelt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Weddesteyn 
vooral in beeld te houden door veel aanwezig te zijn op de werkvloer. De beschikbare 
sturingsinformatie ondersteunt hem bij het vormen van dit beeld. Zo maakt de manager 
gebruik van informatie uit incidentmeldingen, klachten, het verbeterregister en andere 
HR-gerelateerde monitorgegevens vanuit het dashboard.  
De locatiemanager voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. Dit 
verloopt aan de hand van een agenda met deels vaste onderwerpen en deels ad hoc 
knelpunten. Daarnaast is er een maandelijkse managementrapportage aan de hand van 
vaste terugkerende onderwerpen. Op basis van de informatie uit deze rapportage en de 
informatie uit de interne- en externe audits is de districtsdirectie en de raad van bestuur 
op de hoogte van de stand van zaken van onder meer de kwaliteit en veiligheid van het 
zorgaanbod op de locatie.  
 
In Weddesteyn zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en geëvalueerd.  
Weddesteyn werkt volgens een gestructureerde planning aan verbetering. Dit gebeurt 
volgens een locatieoverstijgend systeem met verbeterregisters, op basis waarvan ook op 
(tenminste) districtsniveau een overzicht van de stand van zaken is bijgehouden.  
Bij alle overleggen (ontwikkelteam, teamoverleg, MOZ-commissie) binnen Weddesteyn is 
de voortgang van verbetermaatregelen een vast agendapunt. Zorgverleners vertellen 
verder dat ook in dagelijkse overdrachten en coaching on the job de stand van zaken rond 
verbetermaatregelen aan bod komt. De verantwoordelijkheid voor de voortgangsbewaking 
ligt bij de kwaliteitsverpleegkundigen. Hierbij heeft de kwaliteitsverpleegkundige die het 
verbeterregister beheert een teamoverstijgende taak. Zij haalt relevante informatie op in 
de dagelijkse contacten op afdelingen en neemt dit mee naar het ontwikkelteam. 
Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld. Dit team beoordeelt tijdens de 
evaluatiemomenten of de doelen zijn gehaald  of dat ze bijgesteld moeten worden. In het 
verbeterregister is in Weddesteyn aan de hand van kleuren zichtbaar welke maatregelen 
zijn afgerond en welke nog lopen. De verantwoordelijke kwaliteitsverpleegkundige vertelt 
dat zij tijdens de bespreking in het ontwikkelteam direct vastlegt wat de stand van zaken 
is en/of wat effecten van de verbetermaatregelen zijn en hoe deze geborgd worden.  
 
De informatie over de kwaliteit van zorg in Weddesteyn komt overeen met de bevindingen van 
de inspectie.  
Tijdens het bezoek laat de locatiemanager a.i. zien en merken, op basis van actuele 
sturingsinformatie een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken in Weddesteyn. 
Deze informatie komt overeen met de voortgangsrapportages en het ontvangen 
resultaatsverslag van Careyn. De locatiemanager gebruikt deze informatie en zet 
passende maatregelen in. 
 
Uit externe auditinformatie blijkt medio 2018 voor de raad van bestuur dat de ontvangen 
informatie over Weddesteyn onvoldoende realistisch en/of incompleet is geweest. Hierop 
heeft de bestuurder vervolgens passende maatregelen getroffen in de aansturing van de 
locatie. Door de genomen maatregelen in aansturing zijn een aantal verbeteringen binnen 
Weddesteyn later gerealiseerd dan gepland. Inmiddels is de ontstane werkdruk weer 
genormaliseerd. Door gebruik van auditinformatie weet Careyn het onbedoeld 
tekortschieten van haar eigen monitoringsysteem, kennelijk te achterhalen. 
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4.2 Bevindingen locatiebezoek Swellengrebel 
 
Op 12 november 2018 heeft de inspectie locatie Swellengrebel bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Utrecht Stad. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie heeft nageleefd binnen de gestelde termijn, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met acht uitvoerende medewerkers van afdelingen 
- gesprek met een behandelaar 
- gesprekken met de locatiemanager a.i. 16, kwaliteitsverpleegkundigen, kwaliteitscoach en 

districtsdirectie 
- inzage in twee cliëntdossiers, inzage MOZ17 meldingen 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.2.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 
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; 
 
Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Swellengrebel heeft scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroepspecifieke scholing. Registratie van gevolgde scholing vindt plaats. 
Het volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor haar 
intramurale zorg minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen.  
Uit documentatie blijkt dat District Utrecht Stad van Careyn op districtsniveau voor 2018 
opleidingsspeerpunten heeft beschreven en gefaciliteerd. Deze passen bij de zorgbehoefte 
van de cliënten en de taken van betreffende zorgverleners.  
Het e-learning pakket is beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn 
monitort op diverse niveaus – van het individuele niveau van de zorgverlener tot 
concernniveau - het afronden van de theorie en instructies door zorgverleners. Dit doet zij 
voor minimaal 14 thema’s die relevant zijn voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. 
Deze thema’s gaan bijvoorbeeld over de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), 
medicatietoediening, Bopz-gerelateerde onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch 
werken.  
 
Swellengrebel heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt en 
doorgevoerd. In Swellengrebel betekent dit enerzijds dat zorgverleners e-learnings gevolgd 
hebben. Anderzijds krijgen zij praktijkscholing op locatie, klinische lessen en coaching on 
the job.  
Zo is vanaf augustus in Swellengrebel scholing geweest die gericht was op invoering van het 
nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ).  
 
  

                                                
16 Voor het leesgemak: hierna locatiemanager.  
17 Meldingen Onvoorziene gebeurtenissen in de Zorg (MOZ). 
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De kwaliteitsverpleegkundigen binnen Swellengrebel volgen op team- en locatieniveau het 
kennisniveau van individuele zorgverleners. Swellengrebel stuurt en monitort actief op het 
volgen van scholing sinds de start van de locatiemanager Vanaf dat moment zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen verantwoordelijk voor het (bij)sturen van de zorgverleners. 
Waar nodig spreken zij zorgverleners hierop aan. Uit de overzichten, de 
voortgangsrapportage en gesprekken blijkt dat tenminste het door Careyn gestelde 
deelnamepercentage van de zorgverleners de verplichte scholingen heeft afgerond. Uit 
inzage van documenten blijkt dat in Swellengrebel het deelnamepercentage gemiddeld 90 a 
95% is geweest. De locatiemanager vertelt dat bij 4 van 14 e-learnings enkele 
zorgverleners (nog) niet hebben kunnen deelnemen door bijvoorbeeld langer durend 
verzuim. Bij andere oorzaken gaat de locatiemanager met de zorgverleners in gesprek. De 
locatiemanager vertelt dat functiewijziging een van de mogelijke uitkomsten van het 
gesprek is. 
De zorgverleners in Swellengrebel mogen werktijd besteden aan de e-learnings. Zij kunnen 
eigen vorderingen volgen in het leerportaal. Waar nodig ondersteunen de 
kwaliteitsverpleegkundigen zorgverleners bij het volgen van de scholing. De laatste 
maanden hebben alle zorgverleners zich flink ingezet en veel tijd geïnvesteerd om het 
scholingsniveau tijdig op peil te hebben.  
 
Swellengrebel draagt zorg voor de aanwezigheid van bevoegde- en bekwame 
zorgverleners als voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten worden bij 
de cliënten. Swellenberg roostert verzorgenden IG in om de voorbehouden risicovolle 
handelingen (VRH) uit te voeren. Als deze zorgverleners niet beschikbaar zijn, vragen de 
teams de oproepbare kwaliteitsverpleegkundigen en/of de dienstdoende 
achterwachtverpleegkundige voor District Utrecht-Stad om assistentie. Deze laatste is in 
een naburig verpleeghuis beschikbaar voor de avond-weekend- en nachtdiensten (ANW). 
Zorgverleners vertellen tevreden te zijn over deze werkwijze. Zij weten dat, en ook hoe, 
zij deze verpleegkundige dienst moeten oproepen als de grens van hun eigen 
deskundigheid bereikt is. Verder hoort de inspectie dat invalkrachten ook de vereiste 
scholingen volgen en bijhouden. Gesprekspartners vertellen dat het uitzendbureau van 
Careyn hierop stuurt. Swellengrebel heeft afspraken met uitzendbureaus over de minimale 
bekwaamheid van uitzendkrachten.  
Het leerportaal van zorgverleners waarschuwt hen automatisch wanneer bepaalde 
bekwaamheden opnieuw getoetst moet worden. De locatiemanager volgt via 
dashboardgegevens de resultaten hiervan. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen 
bij de bewaking van de deskundigheid en de roostering. Waar nodig signaleren de 
kwaliteitsverpleegkundigen aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van 
zorgverleners. Tot op concernniveau zijn de dashboardgegevens beschikbaar voor daartoe 
gemachtigden.  
 
In Swellengrebel zijn relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de behandeling van 
specifieke doelgroepen.  
In Swellengrebel zijn specialisten ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar. Tevens zijn er 
psychologen werkzaam onder supervisie van een GZ-psycholoog. Zij zijn beschikbaar voor 
observaties en omgangsoverleg. Verder zijn er paramedici zoals fysiotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten beschikbaar in Swellengrebel.  
Zorgverleners vertellen de inspectie dat behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen over de cliëntenzorg. Dit geldt ook buiten kantoortijden. De 
verpleegkundige dienst kan bij de triage ondersteunen maar zorgverleners mogen en 
kunnen 24/7 rechtstreeks contact zoeken met de dienstdoend arts.  
De behandelvakgroepen bieden klinische lessen aan en coaching on the job in geval van 
specifieke ziektebeelden van cliënten. 
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Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen. De 
inspectie hoort een SO vertellen dat zorgverleners betrokken zijn en dat de deskundigheid 
is verhoogd. Dit komt mede door de begeleiding en coaching van de aanwezige 
coördinerend verpleegkundige en de kwaliteitsverpleegkundige. De inzet voor- en de 
opvolging van afspraken en benaderingsadviezen verloopt goed. De inspectie ziet dat in 
Swellengrebel actuele protocollen en instructies beschikbaar zijn voor zorgverleners en 
eventuele invallers. Kwaliteitsverpleegkundigen en behandeldisciplines zien toe op 
naleving van protocollen.  
 
In Swellengrebel is een veilige aanspreekcultuur gegroeid.  
Desgevraagd ervaart de SO een positieve aanspreekcultuur. Incidenten worden tijdig gemeld. 
De arts en de psycholoog worden tijdig geïnformeerd voor eventueel benodigde aanpassingen 
in zorg en behandeling van de betreffende cliënt.  
Tijdens overdrachten en teamoverleggen is gelegenheid voor reflecties op de zorg en de 
onderlinge samenwerking. De inspectie hoort dat zorgverleners hierbij voldoende veiligheid 
ervaren. Zij bespreken de effecten van de verleende zorg met elkaar en hebben oog voor het 
eigen optreden. Dit gebeurt ook tijdens omgangsoverleggen onder leiding van de psycholoog 
en tijdens gedragsvisites. Hier bepalen de psycholoog, de arts en de zorgverlener welke 
aanpak het beste werkt voor een cliënt.  
In verslagen van teamoverleggen leest de inspectie dat Swellengrebel aandacht heeft voor de 
ontwikkeling van een goede sfeer en samenwerking. Zo heeft het locatiemanagement, na een 
inventarisatie van behoeften bij de zorgverleners, de dagoudsten toegevoegd voor het 
coördineren van de werkzaamheden en het reflecteren op de zorgverlening.  
Verder hoort de inspectie van alle gesprekspartners dat de nieuwe locatieleiding 
laagdrempelig beschikbaar en benaderbaar is en goed luistert naar signalen en problemen van 
zorgverleners. Ditzelfde geldt voor de kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de bestuurders en 
directeuren blijken met enige regelmaat op de locatie aanwezig te zijn, zo vertellen 
zorgverleners. Zij vragen dan hoe het met hen en met Swellengrebel gaat. Zorgverleners 
ervaren zich weer gehoord door de leiding bij Careyn.  
 
 

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

 
Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 

  
Swellengrebel werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners minimaal 
nodig zijn en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep.  
Swellengrebel berekent het benodigde aantal uren voor de afdelingen op basis van de 
ZZP’s van de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ 
beschikbaar. Swellengrebel vertaalt dit aantal uren in een basisrooster per afdeling. Uit 
gesprekken blijkt dat deze berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van de 
ingezette zorgverleners. Over het niveau van de zorgverleners heeft Swellengrebel 
afspraken gemaakt die nodig zijn voor de zorgbehoefte van cliënten.    
  

De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster. Swellengrebel heeft centrale planners, die zorgdragen voor het rooster en 
ondersteunen bij de inzet van inval. De afdeling op de vierde etage doet de 
roosterplanning zelf. Het management kijkt in het overleg van het supportteam mee naar 
de roosterresultaten op de afdelingen. Dit om overzicht te houden en de roosterkwaliteit 
te bewaken. Zo geeft het management vorm aan het gestelde doel van gezond roosteren 
en meer overzicht over (inval)capaciteit en tijdbesparing voor de teams.  
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De roosteraar plant vanuit het vastgestelde basisrooster.  

Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke roostering overeenkomt met dit 
basisrooster. Voor de komende week zijn er geen hiaten, zo laten zorgverleners van een 
somatische afdeling aan de inspectie zien. De verwachte tekorten worden tijdig ingevuld, 
zo hoort en ziet de inspectie. 

De tweede, derde en vierde etage beschikken tijdens de dagdienst per afdeling over vijf 
zorgverleners, waarvan twee zorgverleners minimaal niveau 3. Per etage zorgen zij voor 22 
à 24 cliënten. Tijdens de avonddienst werken drie zorgverleners op deze afdeling, waarvan 
twee zorgverleners minimaal niveau 3. Op de afdeling is in de nacht een zorgverlener 
minimaal niveau 3 beschikbaar.  
Op de eerste etage verblijven iets minder cliënten. Deze cliënten hebben op dit moment een 
minder zwaar zorgprofiel. Hier zijn tijdens de dagdienst 3 zorgverleners aanwezig, waarvan 
twee zorgverleners minimaal niveau 3. Tijdens de avonddienst werken twee zorgverleners 
op deze afdeling, waarvan minimaal een zorgverlener van tenminste niveau 3. Ook in de 
nacht werkt er een zorgverlener van minimaal niveau 3.  
Per dag werkt een van de zorgverleners als dagoudste. De dagoudsten zorgen voor een 
duidelijke structuur van de dag en monitoren dat de zorgverleners de geplande afspraken 
uitvoeren. 
Daarnaast maakt Swellengrebel ook gebruik van “Helpende Handjes”. Deze medewerkers 
zonder zorgopleiding verrichten op alle afdelingen ondersteunende taken zoals het 
ontvangen en inruimen van aangeleverde maaltijden. Zorgverleners ervaren hierdoor 
meer tijd voor cliënten.  
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren.  
Swellengrebel voorziet ook op intensieve zorgmomenten in voldoende en deskundig 
personeel. Binnen ieder team zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Op iedere afdeling 
werkt een coördinerend verpleegkundige. In de lente van 2018 heeft Swellengrebel een 
herschikking van zorgverleners over alle afdelingen doorgevoerd, rekening houdend met 
deskundigheid, vaardigheden en interesses. Tijdens het inspectiebezoek vertellen 
zorgverleners dat zij sindsdien meer rust en balans ervaren in de samenwerking. Ook 
werken ze met plezier, zo hoort de inspectie de medewerkers vertellen.  
Tevens is 24/7 een verpleegkundige achterwacht beschikbaar. Zorgverleners vertellen dat 
het lukt om alle taken uit te voeren bij een bezetting volgens het basisrooster.  
 
Vacature en verzuim vangt Swellengrebel zoveel mogelijk op met bekende vervangers.  
Voor afdelingen met langer durend verzuim zijn vaste invallers beschikbaar. Waar nodig 
en mogelijk maakt Swellengrebel gebruik van ZZP’ers die zich voor langere tijd aan de 
locatie verbinden. Swellengrebel volgt dit aannamebeleid van Careyn omdat de regionale 
arbeidsmarkt nog niet altijd tijdig kan voorzien in geschikte kandidaten.  
Het overige tekort wordt geregeld opgevangen via meeruren van eigen zorgverleners. In 
de dagelijkse praktijk regelen de centrale roosteraars de overige benodigde invallers om 
het kortdurend verzuim op te vangen. Dit gebeurt via bekende inval- en oproepkrachten 
of bekende uitzendkrachten. 
 
Swellengrebel heeft geen vacatures. Op de bezoekdag heeft Swellengrebel geen vacatures 
open staan. De locatiemanager geeft aan dat er nog wel behoefte is aan een coördinerend 
verpleegkundige. De aandacht voor vacatures en verzuim krijgt bij Careyn per locatie 
vorm. Ook voor Swellengrebel is een eigen ondersteuner beschikbaar op het gebied van 
HR.  
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Het gemiddelde verzuim bij Swellengrebel bedraagt tot en met de maand oktober 10,1%. 
Dat is hoger dan het gemiddelde van Careyn (7,8%). In Swellengrebel stijgt het verzuim 
nu. Voor de maand oktober gaat het om 11,4%. Het hogere verzuim op twee van de vier 
afdelingen komt enerzijds omdat hier vier ernstig zieke teamleden zijn. Anderzijds gaat 
het volgens de locatiemanager om onder meer een na-ijleffect omdat zorgverleners 
langere tijd onder hoge werkdruk en in ongunstige omstandigheden hebben moeten 
werken. Zowel management als zorgverleners geven aan dat zij hierin de afgelopen tijd 
weer verbetering ervaren; de werkdruk en extra werklast vanwege de lopende aanwijzing 
zijn inmiddels verminderd 
 

4.2.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  

 
Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Het management van Swellengrebel heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat de locatiemanager 
deze informatie kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de organisatie van de zorgverlening 
en de werkwijzen op de locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn een nieuw MOZ systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses van 
alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem een 
verbeterregister bevat op locatieniveau met aantekeningen over de voortgang. De 
kwaliteitsverpleegkundigen18 gebruiken deze informatie om op teamniveau de benodigde 
verbetermaatregelen in te zetten, te volgen en bij te sturen. De locatiemanager gebruikt deze 
sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg (zie ook i en j).  
 
Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau vastgesteld 
en beschreven. Voor zorgverleners, behandelaren, kwaliteitsverpleegkundigen, lokale MOZ-
commissie en het ontwikkelteam op de locatie zijn de toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk ten aanzien van de PDCA-cyclus, zo blijkt uit gesprekken en 
documenten. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de verbeterresultaten. De 
kwaliteitsverpleegkundigen dragen zorg voor het behalen van die resultaten samen met de 
zorgverleners. Op het niveau van het ontwikkelteam wordt de evaluatie vastgesteld en 
bepaald welke bijsturingen nodig zijn. Tijdens het bezoek blijkt dat de werkwijze op de 
locatie daadwerkelijk loopt zoals door Careyn is bedoeld. 
 
De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen Swellengrebel en binnen het District Utrecht-
Stad een uitgebreide overlegstructuur functioneert die het ingerichte kwaliteitssysteem binnen 
Swellengrebel ondersteunt. Diverse overleggen sluiten inhoudelijk en procesmatig op elkaar 
aan. Het betreft zowel overleg in de hiërarchische lijn als ook overleg specifiek gericht op 
verbeterresultaat naar aanleiding van MOZ. Signalen en diverse informatie bereiken via 
teamoverleggen het niveau van het locatiemanagement en het lokale ontwikkelteam. De 
kwaliteitsverpleegkundigen blijken vaak de schakel en de drager van deze informatie. Enkele 

                                                
18 Swellengrebel heeft twee kwaliteitsverpleegkundigen voor 4 afdelingen. 
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overleggen overlappen zowel inhoudelijk als qua deelnemers met elkaar. Dit bevordert in 
Swellengrebel de gewenste samenwerkingscultuur, zo vertellen diverse gesprekspartners.  
Op districtsniveau geeft de locatiemanager minimaal maandelijks een terugkoppeling aan de 
districtsdirectie. De verbeterresultaten komen aan bod in een maandelijkse review aan de 
hand van vaste onderwerpen; kwaliteit en veiligheid is er daar één van. De raad van bestuur 
woont regelmatig overleg bij in het district. De districtsdirecteur vertelt dat de bestuurder in 
het maandelijkse concernberaad overkoepelende thema’s aan de orde stelt. Bijvoorbeeld de 
inzichten naar aanleiding van calamiteiten. Indien nodig voert Careyn voor het hele 
concern een passende verbetermaatregel door.  
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ systeem. 
Swellengrebel werkt sinds september met het nieuwe systeem voor het veilig melden van 
onverwachte gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Voorafgaand aan de invoering zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van het systeem. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners in het nieuwe systeem zich meer 
en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem biedt hen de mogelijkheid om 
relevante behandeldisciplines direct te informeren over incidenten die plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier (hierna: 
ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij incidenten ook 
moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. De inspectie ziet bij dossierinzage dat 
zorgverleners dit zo doen. 

Op de locatie vinden interne en externe audits plaats die tot verbetering leiden.  
De inspectie ziet en hoort dat binnen Swellengrebel periodiek interne- en externe audits 
plaatsvinden. Als signalen daartoe aanleiding geven, worden vaker audits gedaan, zo vertellen 
gesprekspartners. De auditverslagen die de inspectie inziet, focussen zich op de punten van 
de aanwijzing. De conclusies zijn op locatieniveau bekend. Het ontwikkelteam voert regie en 
vertaalt deze in verbeteracties die de kwaliteitsverpleegkundigen via het verbeterregister 
(kunnen) volgen.   
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld.  
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in Swellengrebel klachten in principe op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. De kwaliteitsverpleegkundigen bespreken de klachten 
in de teamoverleggen. Waar dat niet mogelijk is, is het locatiemanagement beschikbaar. 
Daarnaast voorziet de klachtenregeling van Careyn erin dat cliënten of hun naasten met 
de klacht terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt 
vervolgens bij het vinden van een oplossing.  
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen19;  
  

Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Voor zorgverleners in Swellengrebel is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet de MOZ rapportages van Swellengrebel. Hieruit blijkt specifieke aandacht 
voor het analyseren van de meldingen en initiatieven voor verbetermaatregelen op zowel 
individueel-, team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hierbij een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. 
Daarna zet de zorgverlener de melding door naar de kwaliteitsverpleegkundige en (waar 
nodig) ter kennisgeving en/of opvolging naar bijvoorbeeld de psycholoog en/of de SO. De 

                                                
19 Careyn spreekt van MOZ-meldingen sinds september 2018. 
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kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het analyseren van meldingen en 
terugkoppeling aan het team (zie ook i).  
 
Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.  
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners een instructie voor het melden van incidenten, volgens het nieuwe 
systeem, hebben gevolgd. De scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. 
Bijvoorbeeld zijn de kwaliteitsverpleegkundigen aanvullend getraind in analyseren. In de 
regio Utrecht maken zorgverleners gebruik van informatiekaartjes, met een instructie 
waaraan een melding moet voldoen. Dit bevordert de kwaliteit van de melding. In een 
situatie waarin een invalkracht een incident constateert, meldt de zorgverlener in 
afstemming met de invalkrachten de MOZ in het systeem. 
 
In Swellengrebel voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te melden. 
De zorgverleners die de inspectie spreekt geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten 
in de zorg te melden en te bespreken. Wanneer incidenten zich voordoen komen deze 
tijdens overdracht aan de orde.  
 
In Swellengrebel vindt op alle niveaus analyse plaats. Trends (kunnen) worden 
opgemerkt.  
De kwaliteitsverpleegkundige binnen Swellengrebel is verantwoordelijk voor het inhoudelijk 
analyseren van meldingen. Het systeem is twee maanden in gebruik en het zoeken en 
vinden van basisoorzaken kan nog beter, zo blijkt uit gesprekken en documenten. 
Zorgverleners en behandelaren leveren input voor de analyse en/of ondersteunen daarbij. 
De inspectie ziet de MOZ rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in. Zij ziet dat 
de analyses trends bevatten.  
 
De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie. Deze commissie bestaat 
uit de kwaliteitsverpleegkundigen, de locatiemanager, behandeldisciplines, de 
kwaliteitscoach en aandachtsvelders. De MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en 
analyseert, op locatieniveau, de meldingen. Tevens bespreekt en volgt de MOZ-commissie 
verbetermaatregelen naar aanleiding van de meldingen en afdelingsrapportages. Als uit 
meldingenanalyse een locatiebrede verbetermaatregel komt, neemt de beheerder deze 
(ook) op in het verbeterregister (zie ook i).  
 
Zo vertellen de zorgverleners bijvoorbeeld dat het bespreken in de MOZ-commissie er toe 
leidt dat zij aandachtspunten uit meldingen van andere afdelingen gebruiken om controles 
uit te voeren op de eigen afdeling (zie g). Een voorbeeld is een melding dat cliënten van de 
gesloten afdeling konden lopen. Uit de analyse van deze melding bleek dat de een aantal 
deuren na een brandalarm niet goed sloot. Dit is na analyse door de facilitaire afdeling op 
één van de afdeling direct voor de hele locatie gecontroleerd en aangepast. 
 
De inspectie ziet dat, sinds de invoering van het nieuwe meldsysteem, trends op 
locatieniveau opgemerkt zijn door de MOZ-commissie. Deze komen terug in het 
verbeterregister (zie ook i).  
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i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Swellengrebel heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
Het verbeterregister levert Swellengrebel een helder overzicht van benodigde 
verbeteringen, de planning en de voortgang ervan. Het verbeterregister staat onder beheer 
van één kwaliteitsverpleegkundige en de locatiemanager  
Om van deze verbeterplannen de voortgang op de locatie Swellengrebel te volgen, maken de 
zorgverleners gebruik van de ‘Activiteitenplanner en besluitenlijst’. Deze activiteitenplanner 
biedt een overzicht op de voortgang van verbeteracties. De inspectie ziet in deze planner 
staan wie verantwoordelijk is en welke activiteit afgerond is of wanneer een activiteit afgerond 
moet zijn.  
Daarnaast heeft Swellenberg in de overlegruimte een overzicht (‘brownpaper’) hangen, om 
zichtbaar te maken aan welke verbeterplannen zij werkt. 
Het ontwikkelteam bespreekt het verbeterregister één keer per maand. Het ontwikkelteam 
van Swellengrebel bestaat uit de locatiemanager , de kwaliteitsverpleegkundigen, 
zorgverleners en behandelaren. 
 
In Swellengrebel passen de verbeterplannen bij gesignaleerde problemen. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat het verbeterregister van Swellengrebel inhoudelijk 
aansluit bij de gegevens uit meldingen, audits en de dashboardgegevens. De inspectie ziet 
dat Swellengrebel verbeterplannen maakt die passen bij de meldingen. Gesprekspartners 
blijken zich bewust dat het vinden van de basisoorzaken belangrijk is, sinds de invoering 
van het MOZ-systeem lukt dit steeds beter in Swellengrebel.  
Een verbeterplan bestaat uit een oorzaakanalyse, vastgestelde verbeteractie, 
verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde effect van de maatregel. Zo ziet de inspectie 
een voorbeeld van een verbeteractie naar aanleiding van een nachtelijk valincident. De 
zorgverlener signaleerde dat er risico op uitglijden was als de cliënt uit bed kwam. Overdag 
waren hiervoor maatregelen getroffen (aangepast schoeisel). Als verbetermaatregel is een 
overleg gepland om samen met behandelaars naar veilige mobiliteit gedurende de nacht te 
kijken.   
 
In Swellengrebel zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig zijn.  
In de Activiteitenplanner van het verbeterregister is opgenomen wie de eigenaar is van de 
verbeteractie.  
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. Zij 
bespreken de verbetermaatregelen en de voortgang hiervan in het teamoverleg. De 
kwaliteitsverpleegkundige neemt hierin het voortouw.  
Zorgverleners vertellen dat de melder altijd een terugkoppeling krijgt van wat er met de 
melding gebeurt.  
 
 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
Locatie Swellengrebel voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in 
Swellengrebel.  
De locatiemanager vertelt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Swellengrebel 
vooral in beeld te houden door veel te overleggen met de betrokkenen. De beschikbare 
sturingsinformatie ondersteunt bij het vormen van dit beeld. Zo maakt de manager 
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gebruik van informatie uit incidentmeldingen, klachten, het verbeterregister en andere 
HR-gerelateerde monitorgegevens vanuit het dashboard.  
De locatiemanager voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. Dit 
verloopt aan de hand van een agenda met deels vaste onderwerpen en deels ad hoc 
knelpunten. Daarnaast is er een maandelijkse managementrapportage aan de hand van 
vaste terugkerende onderwerpen. Op basis van de informatie uit deze rapportage en de 
informatie uit de interne- en externe audits is de districtsdirectie en de raad van bestuur 
op de hoogte van de stand van zaken van onder meer de kwaliteit en veiligheid van het 
zorgaanbod op de locatie.  
 
In Swellengrebel zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en geëvalueerd.  
Swellengrebel werkt volgens een gestructureerde planning aan verbetering. Dit gebeurt 
volgens een locatie overstijgend systeem met een verbeterregister en een bijbehorende 
activiteitenplanner, op basis waarvan ook op (tenminste) districtsniveau een overzicht van 
de stand van zaken is bijgehouden.  
Bij alle overleggen (ontwikkelteam, teamoverleg, MOZ-commissie en kwaliteitsoverleg) 
binnen Swellengrebel is de voortgang van verbetermaatregelen een vast agendapunt. 
Zorgverleners vertellen verder dat ook in dagelijkse overdrachten en coaching on the job 
de stand van zaken rond verbetermaatregelen aan bod komt. De verantwoordelijkheid 
voor de voortgangsbewaking ligt bij de kwaliteitsverpleegkundigen. Hierbij heeft de 
kwaliteitsverpleegkundige die het verbeterregister beheert een teamoverstijgende taak. 
Zij haalt relevante informatie op in de dagelijkse contacten op afdelingen en neemt dit 
mee naar het ontwikkelteam. 
Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld en beoordeelt tijdens de 
evaluatiemomenten of de doelen die gesteld zijn gehaald zijn of bijgesteld moeten 
worden. In de Activiteitenplanner van het verbeterregister is in Swellengrebel aan de hand 
van kleuren zichtbaar welke maatregelen zijn afgerond en welke nog lopen. Desgevraagd 
vertelt de verantwoordelijke kwaliteitsverpleegkundige dat deze tijdens de bespreking in 
het ontwikkelteam direct de stand van zaken en conclusies over effecten de 
verbetermaatregelen vastlegt en hoe deze geborgd worden. De inspectie hoort dat het 
slagen van verbetering mede afhankelijk is van de cultuuromslag waar Swellengrebel aan 
werkt. Een groot deel van de zorgverleners ziet en ervaart dat het vernieuwen goed is. 
Hiertegenover staat dat een aantal zorgverleners de verandering lastig vindt. De 
locatiemanager benoemt dat sommigen zo nu en dan nog in oude patronen dreigen terug te 
vallen. Daarop blijft het ontwikkelteam van Swellengrebel alert, zo hoort de inspectie. 
 
De informatie over de kwaliteit van zorg in Swellengrebel komt overeen met de bevindingen 
van de inspectie.  
Tijdens het bezoek laat de locatiemanager zien en merken, op basis van actuele 
sturingsinformatie een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken in 
Swellengrebel. Deze informatie komt overeen met de voortgangsrapportages en het 
ontvangen resultaatsverslag van Careyn. De locatiemanager signaleert ontwikkelpunten 
die zij aantreft en zet een passende aanpak in.  
Wel ziet de inspectie dat verbeteringen binnen Swellengrebel via een uitgebreide 
overlegstructuur doorvoert die weliswaar tijdrovend is en enig risico op onduidelijkheid in 
zich draagt, maar echter ook de saamhorigheid en de gewenste samenwerkingscultuur 
bevordert. De locatiemanager vertelt dat zij op korte termijn deze overlegstructuur wil 
vereenvoudigen 
 
.
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4.3 Bevindingen locatiebezoek Grootenhoek 
 
Op 15 november 2018 heeft de inspectie locatie Grootenhoek bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Zuid-Hollandse Eilanden/Breda. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie binnen de gestelde termijn heeft nageleefd, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met vijf uitvoerende medewerkers van afdelingen 
- gesprek met twee behandelaren 
- gesprekken met de locatiemanager, kwaliteitsverpleegkundigen en districtsdirectie 
- inzage in twee cliëntdossiers, inzage MOZ20 meldingen 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.3.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 
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; 
 
Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Grootenhoek heeft scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroep specifieke scholing. Registratie van gevolgde scholingen vindt plaats. Het 
volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor haar 
intramurale zorg zelf minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen.  
Uit documentatie blijkt dat District Zuid-Hollandse Eilanden/Breda van Careyn op 
districtsniveau voor 2018 opleidingsspeerpunten heeft beschreven en gefaciliteerd.  
Deze passen bij de zorgbehoefte van de cliënten en de taken van betreffende zorgverleners.  
Het e-learning pakket is beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn 
monitort op diverse niveaus – van het individuele niveau van de zorgverlener tot 
concernniveau - het afronden van de theorie en instructies door zorgverleners. Dit doet zij 
voor minimaal 14 thema’s die relevant zijn voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. 
Deze thema’s gaan bijvoorbeeld over de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), 
medicatietoediening, Bopz-gerelateerde onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch 
werken.  
 
Grootenhoek heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt en 
doorgevoerd. In Grootenhoek betekent dit enerzijds dat zorgverleners e-learnings gevolgd 
hebben. Anderzijds krijgen zij praktijkscholing op locatie, klinische lessen en coaching on 
the job.  
Zo is vanaf augustus in Grootenhoek scholing geweest die gericht was op invoering van het 
nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ). In opvolging van 
de reeds gevolgde abc-scholing, heeft Grootenhoek inmiddels besloten dat alle haar 
zorgverleners de praktijkscholing, gegeven door Centrum voor Consultatie en Expertise, 
moeten volgen. Daarmee leren zij passender om te gaan met eventueel onbegrepen gedrag 
van cliënten. De zorgverleners die betrokken zijn bij cliënten met onbegrepen gedrag, 
hebben voorrang gekregen in deelname aan deze scholing. Uit gesprekken blijkt dat deze 

                                                
20 Meldingen Onvoorziene gebeurtenissen in de Zorg (MOZ). 
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zorgverleners de scholing hebben afgerond. De overige zorgverleners volgen deze scholing 
volgens de planning vanaf januari 2019. 
 
De kwaliteitsverpleegkundigen binnen Grootenhoek volgen op team- en locatieniveau het 
kennisniveau van individuele zorgverleners. Grootenhoek stuurt en monitort actief op het 
volgen van scholing. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het 
(bij)sturen van de zorgverleners. Waar nodig spreken zij zorgverleners hierop aan. Uit de 
overzichten, de voortgangsrapportage en gesprekken blijkt dat omstreeks 95% van de 
zorgverleners de verplichte scholingen heeft afgerond. Voor twee scholingen, methodisch 
werken deel 3 (82% i.p.v. 90%) en BOPZ (72% i.p.v. 75%), is het deelnamepercentage niet 
gehaald. In de documenten ziet de inspectie verklaard dat een aantal e-learnings niet 
gedaan zijn, door ziekte of doordat zorgverleners net van de opleiding zijn en daardoor nog 
bevoegd en bekwaam zijn op de relevante onderwerpen. De kwaliteitsverpleegkundige gaat 
indien nodig met de zorgverleners in gesprek over het niet deelnemen aan de scholing en 
over wat de zorgverlener nodig heeft om het doel te behalen. 
Alle zorgverleners in Grootenhoek mogen werktijd besteden aan de e-learnings. Zij kunnen 
eigen vorderingen volgen in het leerportaal. Waar nodig ondersteunen de 
kwaliteitsverpleegkundigen zorgverleners bij het volgen van de scholing. De laatste 
maanden hebben alle zorgverleners zich flink ingezet en veel tijd geïnvesteerd om het 
scholingsniveau tijdig op peil te hebben.  
 
Grootenhoek draagt zorg voor de aanwezigheid van bevoegde- en bekwame zorgverleners 
als voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten worden bij de cliënten. 
Grootenhoek heeft zowel drie kwaliteitsverpleegkundigen als een verpleegkundige in 
dienst en hebben hierdoor 24/7 verpleegkundige beschikbaar. Zorgverleners vertellen 
tevreden te zijn over deze werkwijze. Zij weten dat, en ook hoe, zij deze verpleegkundige 
dienst moeten oproepen als de grens van hun eigen deskundigheid bereikt is. Verder hoort 
de inspectie dat invalkrachten ook de vereiste scholingen volgen en bijhouden. 
Gesprekspartners vertellen dat het uitzendbureau van Careyn hierop stuurt door deze 
scholingen aan te bieden en te controleren of zorgverleners ze volgen.  
Het leerportaal van zorgverleners waarschuwt hen automatisch wanneer bepaalde 
bekwaamheden opnieuw getoetst moet worden. De locatiemanager volgt via 
dashboardgegevens de resultaten hiervan. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen 
bij de bewaking van de deskundigheid en de roostering. Waar nodig signaleren de 
kwaliteitsverpleegkundigen aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van 
zorgverleners. Tot op concernniveau zijn de dashboardgegevens beschikbaar voor daartoe 
gemachtigden.  
 
In Grootenhoek zijn de relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de behandeling van 
specifieke doelgroepen. In Grootenhoek zijn specialisten ouderengeneeskunde (SO) 
beschikbaar. De SO superviseren de basisartsen en specialistische verpleegkundigen bij de 
regie over de zorgverlening voor cliënten. Tevens zijn er psychologen werkzaam en is een 
GZ-psycholoog aangenomen. Deze psychologen zijn beschikbaar voor observaties en het 
omgangsoverleg. Verder zijn er paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten 
en ergotherapeuten beschikbaar voor Grootenhoek.  
Zorgverleners vertellen de inspectie dat behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen over de cliëntenzorg. Dit geldt ook buiten kantoortijden. De 
verpleegkundige dienst kan bij de triage ondersteunen. Echter, zorgverleners mogen en 
kunnen ook rechtstreeks contact zoeken met de dienstdoende arts. De 
behandelvakgroepen bieden klinische lessen aan en coaching on the job in geval van 
specifieke ziektebeelden van cliënten. 
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Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen. Een SO 
vertelt dat zorgverleners betrokken zijn en zich inzetten voor goede zorg. De SO laat de 
cliëntenzorg met een gerust hart over aan hen. Dit komt ook omdat de aanwezige 
zorgverleners goed inzicht hebben in hun eigen deskundigheid. De opvolging van 
afspraken en benaderingsadviezen verloopt goed. De inspectie ziet dat in Grootenhoek 
actuele protocollen beschikbaar zijn voor zorgverleners en eventuele invallers. 
Kwaliteitsverpleegkundigen en de behandeldisciplines zien toe op juiste naleving van 
protocollen.  
 
In Grootenhoek is een veilige aanspreekcultuur gegroeid. Desgevraagd ervaart de SO een 
positieve aanspreekcultuur. Incidenten worden tijdig gemeld. De arts en de psycholoog 
worden tijdig geïnformeerd over aanpassingen die nodig zijn in de zorg en behandeling 
van een cliënt.  
Tijdens overdrachten en teamoverleggen is gelegenheid voor reflecties op de zorg en de 
onderlinge samenwerking. De zorgverleners ervaren hierbij voldoende veiligheid om de 
effecten van de verleende zorg met elkaar te bespreken. Zij hebben daarbij oog voor het 
eigen optreden en spreken elkaar hierop aan als dit nodig is. Dit gebeurt ook tijdens 
omgangsoverleggen onder leiding van de psycholoog en tijdens gedragsvisites. Hier 
bepalen de psycholoog, de arts en de zorgverlener welke aanpak het beste werkt voor een 
cliënt.  
Verder hoort de inspectie van alle gesprekspartners dat de nieuwe locatieleiding 
laagdrempelig beschikbaar en benaderbaar is en goed luistert naar signalen en problemen 
van zorgverleners. Ditzelfde geldt voor de kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de bestuurders 
en directeuren blijken met enige regelmaat op de locatie aanwezig te zijn, zo vertellen 
zorgverleners. Zij vragen dan hoe het met hen en met Grootenhoek gaat. Zorgverleners 
ervaren zich weer gehoord door de leiding bij Careyn.  
 
 

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

  
Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Grootenhoek werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners minimaal 
nodig zijn en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep. Grootenhoek 
berekent het benodigd aantal uren voor de afdeling voor de afdelingen op basis van de 
ZZP’s van de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ 
beschikbaar. Grootenhoek vertaalt dit aantal uren in een basisrooster per afdeling. Uit 
gesprekken blijkt dat deze berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van de 
ingezette zorgverleners. Over het niveau van de zorgverleners heeft Grootenhoek 
afspraken gemaakt die nodig zijn voor de zorgbehoefte van cliënten.  
 
De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster. Grootenhoek heeft per twee afdelingen een vast teamlid dat zorgdraagt voor het 
rooster. Vanuit het management kijkt een teamondersteuner mee met de 
roosterresultaten op de afdelingen. Dit om overzicht te houden en de roosterkwaliteit te 
bewaken. De locatiemanager vertelt echter dat de formatie boven het berekend aantal 
uren uitkomt. 

Elk team zorgt voor de invulling van het weekrooster. De roosteraar plant vanuit het 
vastgestelde basisrooster. Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke 
roostering overeenkomt met dit basisrooster. Voor de komende weken zijn er geen hiaten, 
zo ziet de inspectie in de roosters.  
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Op de afdelingen zijn er tijdens de dagdienst drie zorgverleners aanwezig, waarvan twee 
minimaal niveau 3. Naast de zorgverleners heeft Grootenhoek welzijnsmedewerkers in 
dienst. Tijdens de avonddienst werken twee zorgverleners op de afdeling, waarvan een 
minimaal niveau 3.  
Tijdens het bezoek constateert de inspectie dat de personele bezetting en de kwalificatie 
ervan, in overeenstemming is met het basisrooster. Volgens het rooster blijkt dit ook het 
geval voor de afgelopen en de komende weken. Verder is tijdens de nacht op de afdeling 
één zorgverlener van minimaal niveau 3 beschikbaar. Tussen 15.00 en 19.00u hebben de 
afdelingen een extra dienst toegevoegd, om de werkdruk ook rond dit tijdstip beheersbaar 
te houden.  
De kwaliteitsverpleegkundige vertelt dat op een van de afdelingen somatiek alleen 
zorgverleners met minimaal niveau 3 werken. De reden hiervoor is dat de zorgvraag van de 
aanwezige cliënten hoog is.  
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren. Grootenhoek voorziet ook op intensieve zorgmomenten in voldoende en 
deskundig personeel. Binnen ieder team zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Tevens 
is 24/7 een verpleegkundige achterwacht beschikbaar. Zorgverleners vertellen dat het lukt 
om alle taken uit te voeren bij een bezetting volgens het basisrooster.  
Om de deskundigheid van de zorgverleners goed te verdelen en passend te maken bij de 
zorgbehoeften van de cliënten is een aantal zorgverleners van afdeling gewijzigd. Deze 
wijziging was noodzakelijk. Om deze verandering voor de zorgverleners goed te begeleiden 
werd een coach betrokken. De zorgverleners zijn inmiddels gewend aan de nieuwe situatie. 
 
Vacatureruimte en verzuim vangt Grootenhoek zoveel mogelijk op met bekende 
vervangers. Voor de afdeling met langer durend verzuim zijn vaste invallers beschikbaar.  
In de dagelijkse praktijk regelt de roosteraar de overige benodigde invallers om het 
kortdurend verzuim op te vangen. Dit gebeurt via bekende inval- en oproepkrachten of 
bekende uitzendkrachten. Op de bezoekdag heeft Grootenhoek geen vacatures.  
 
Het gemiddelde verzuim bij Grootenhoek bedraagt tot en met de maand oktober 5,95%. 
Dat is iets lager dan het gemiddelde van Careyn (7,8%). In Grootenhoek daalt het 
verzuim nu. Voor de maand oktober gaat het om 6,4%. Zowel management als 
zorgverleners geven aan dat zij de afgelopen tijd meer rust ervaren; de zorgverleners 
ervaren geen hoge werkdruk.  
 

4.3.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  
 
Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Het management van Grootenhoek heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat de locatiemanager 
deze informatie kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de organisatie van de 
zorgverlening en de werkwijzen op de locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn een nieuw MOZ-systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses 
van alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem 
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een verbeterregister bevat op locatieniveau met aantekeningen over de voortgang. De 
kwaliteitsverpleegkundigen21 gebruiken deze informatie om op teamniveau de benodigde 
verbetermaatregelen in te zetten, te volgen en bij te sturen. De locatiemanager gebruikt 
deze sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg (zie ook i en j).  
 
Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau 
vastgesteld en beschreven. Voor zorgverleners, behandelaren, 
kwaliteitsverpleegkundigen, lokale MOZ-commissie en het ontwikkelteam op de locatie zijn 
de toedeling van taken en verantwoordelijkheden duidelijk, zo blijkt uit gesprekken en 
documenten. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de verbeterresultaten. De 
kwaliteitsverpleegkundigen dragen zorg voor het behalen van die resultaten samen met de 
zorgverleners. Op het niveau van het ontwikkelteam wordt de evaluatie vastgesteld en 
bepaald welke bijsturingen nodig zijn. Tevens blijkt dat de werkwijze op de locatie 
daadwerkelijk loopt zoals door Careyn is bedoeld. 
 
De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen Grootenhoek en binnen het District Zuid-
Hollandse Eilanden/Breda een overlegstructuur functioneert die het ingerichte 
kwaliteitssysteem binnen Grootenhoek ondersteunt. De verschillende overleggen sluiten 
inhoudelijk en procesmatig op elkaar aan. Het betreft zowel overleg in de hiërarchische 
lijn als ook overleg specifiek gericht op verbeterresultaat naar aanleiding van MOZ. 
Signalen en diverse informatie bereiken via teamoverleggen het niveau van het 
locatiemanagement en het lokale ontwikkelteam. De kwaliteitsverpleegkundigen blijken 
vaak de schakel en de drager van deze informatie.  
Op districtsniveau geeft de locatiemanager minimaal een keer per maand een 
terugkoppeling aan de districtsdirectie. De verbeterresultaten komen aan bod in een 
maandelijkse review aan de hand van vaste onderwerpen; kwaliteit en veiligheid is één 
daarvan. De raad van bestuur woont regelmatig overleg bij in het district. De 
districtsdirecteur vertelt dat de bestuurder in het maandelijkse concernberaad 
overkoepelende thema’s aan de orde stelt. Bijvoorbeeld de inzichten naar aanleiding van 
calamiteiten. Indien nodig voert Careyn voor het hele concern een passende 
verbetermaatregel door.  
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ systeem. 
Grootenhoek werkt sinds september 2018 met het nieuwe voor het veilig melden over 
onverwachte gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Voorafgaand aan de invoering zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van het 
systeem. Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners zich met het nieuwe 
systeem meer en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem biedt hen 
de mogelijkheid om relevante behandeldisciplines direct te informeren over incidenten die 
plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij 
incidenten ook moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. 
 
Op de locatie vinden interne- en externe audits plaats die tot verbetering leiden. 
De inspectie ziet en hoort dat binnen Grootenhoek periodiek interne- en externe audits 
plaatsvinden. Als signalen daartoe aanleiding geven, worden vaker audits gedaan, zo 
vertellen gesprekspartners. De auditverslagen die de inspectie inziet focussen zich op de 
punten van de aanwijzing. De conclusies zijn op locatieniveau bekend. Het ontwikkelteam 

                                                
21 Grootenhoek heeft een kwaliteitsverpleegkundige niveau 6 en twee kwaliteitsverpleegkundige in opleiding voor 5 afdelingen. 
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voert regie en vertaalt deze in verbeteracties die de kwaliteitsverpleegkundigen via het 
verbeterregister (kunnen) volgen.  
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld. 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in Grootenhoek klachten waar mogelijk op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. De kwaliteitsverpleegkundige vertelt dat de 
zorgverleners klachten goed analyseren en zo passende maatregelen inzet. Waar dat niet 
mogelijk is, is het locatiemanagement beschikbaar. Daarnaast voorziet de klachtenregeling 
van Careyn erin dat cliënten of hun naasten met de klacht terecht kunnen bij een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt vervolgens bij het vinden van een 
oplossing.  
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen22;  
  

Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
  

Voor zorgverleners in Grootenhoek is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet de “Maandrapportage Grootenhoek” in. Hieruit blijkt specifieke aandacht 
voor het analyseren van meldingen en initiatieven voor verbetermaatregelen op zowel 
individueel-, team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hierbij een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. 
Daarna zet de zorgverlener de melding door naar de kwaliteitsverpleegkundige en (waar 
nodig) ter kennisgeving of opvolging naar bijvoorbeeld de psycholoog of de SO. De 
kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het analyseren van meldingen en 
terugkoppeling aan het team (zie ook i).  
 
Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.  
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners een instructie voor het melden van incidenten volgens het nieuwe systeem 
hebben gevolgd. De scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. Bijvoorbeeld 
de kwaliteitsverpleegkundigen zijn aanvullend getraind in analyseren.  
 
In Grootenhoek voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te melden. 
De zorgverleners die de inspectie spreekt geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten 
in de zorg te melden en te bespreken. Wanneer incidenten zich voordoen komen deze 
tijdens overdracht aan de orde. 
 
In Grootenhoek vindt op alle niveaus analyse plaats. Trends (kunnen) worden opgemerkt.  
De kwaliteitsverpleegkundige binnen Grootenhoek is verantwoordelijk voor het inhoudelijk 
analyseren van meldingen. Het systeem is twee maanden in gebruik en het zoeken en 
vinden van basisoorzaken kan nog beter, zo blijkt uit gesprekken en documenten. 
Zorgverleners en behandelaren leveren input voor de analyse en/of ondersteunen daarbij. 
De inspectie ziet de MOZ-rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in. Zij ziet 
dat de analyses trends bevatten. De analyses van de meldingen die de inspectie inziet 
leiden tot passende verbetermaatregelen. In de maandrapportage beschrijft de 
kwaliteitsverpleegkundige echter dat de zorgverleners nog moeten groeien in met name 
de diepgang en kwaliteit van de analyses.   

                                                
22 Careyn spreekt hier van MOZ-meldingen sinds september 2018. 
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De relevante behandelaren zijn betrokken bij de opvolging en de analyse van de melding. 
Zij ondersteunen de zorgverleners en de kwaliteitsverpleegkundigen bij het zoeken en 
vinden van basisoorzaken. 
 
De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie. Deze commissie bestaat 
uit de kwaliteitsverpleegkundigen, de locatiemanager en waar nodig behandeldisciplines. 
De MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en analyseert op locatieniveau de 
meldingen. Tevens bespreekt en volgt de MOZ-commissie verbetermaatregelen naar 
aanleiding van de meldingen en afdelingsrapportages. Als uit meldingenanalyse een 
locatiebrede verbetermaatregel komt, neemt de beheerder deze (ook) op in het 
verbeterregister (zie ook i).  
 
De inspectie ziet bijvoorbeeld een melding van een zorgverlener die met een 
transporthulpmiddel over een teen van een cliënt is gereden. Uit de analyse van deze MOZ 
melding blijkt dat een van de oorzaken een te volle huiskamer is. De inspectie merkt hierbij 
op dat de basisoorzaak in deze het niet nakomen van eerdere afspraak over het splitsen van 
de huiskamers is geweest. De afdeling heeft nu als verbetermaatregel ingezet dat ze de 
groep splitsen, waardoor er meer ruimte is. De zorgverleners gaan hiervoor ook de tweede, 
kleine huiskamer gebruiken. Hierop is het rooster aangepast zodat van 9 tot 14u in deze 
woonkamer een helpende aanwezig voor cliënten. 
 
 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Grootenhoek heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
Het verbeterregister levert Grootenhoek een helder overzicht van benodigde 
verbeteringen, de planning en de voortgang ervan. Het verbeterregister staat onder 
beheer van één kwaliteitsverpleegkundige en de locatiemanager. Daarnaast maakt 
Grootenhoek gebruik van een ‘Draaiboek Grootenhoek Hellevoetsluis 2017’. Van iedere 
verbeteractie is beschreven wie verantwoordelijk is. 
  
Het ontwikkelteam bespreekt het verbeterregister één keer in de twee weken. Het 
ontwikkelteam van Grootenhoek bestaat uit de locatiemanager, de 
kwaliteitsverpleegkundige, de welzijnsregisseur, een afvaardiging van behandeldisciplines 
en psycholoog en de coach. 
 
In Grootenhoek passen de verbeterplannen bij gesignaleerde problemen. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat het verbeterregister van Grootenhoek inhoudelijk 
aansluit bij de gegevens uit meldingen, audits en de dashboardgegevens. De inspectie ziet 
dat Grootenhoek verbeterplannen maakt die passen bij de meldingen. Gesprekspartners 
blijken zich bewust dat het vinden van de basisoorzaken belangrijk is. Sinds de invoering 
van het MOZ-systeem lukt dit steeds beter in Grootenhoek. 
De inspectie ziet dat zowel de kwaliteitsverpleegkundige als ook de MOZ-commissie en het 
ontwikkelteam van Grootenhoek op basis van de beschikbare analyse-informatie 
verbeterplannen formuleren voor de locatie. Een verbeterplan bestaat uit een 
oorzaakanalyse, vastgestelde verbeteracties, verantwoordelijkheidsverdeling en het 
beoogde effect van de maatregel.  
Een voorbeeld van een verbeterplan is dat uit de analyse op locatieniveau van MOZ 
meldingen bleek dat er niet snel genoeg gereageerd werd op agressie-incidenten. De 
basisoorzaak was onvoldoende kennis en het niet tijdig inschakelen van behandelaren. 
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Inmiddels is de verbeteractie ‘opnieuw volgen van scholing over onbegrepen gedrag’ in 
gang gezet. Daarnaast moeten de zorgverleners na een incident direct een reflectie plannen 
ter analyse. Zo kunnen de behandelaren en zorgverleners eerder passende maatregelen, 
zoals een passende benaderingswijze, nemen. Kwaliteitsverpleegkundige monitoren deze 
interventie. 
 
In Grootenhoek zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig zijn.  
In het verbeterregister is opgenomen wie de eigenaar is van de verbeteractie.  
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. De 
inspectie ziet relevante elementen terug in recente verslagen van dergelijk overleggen. Het 
team bespreekt de verbetermaatregelen en de voortgang hiervan in het teamoverleg. De 
kwaliteitsverpleegkundige neemt hierin het voortouw.  
Zorgverleners vertellen dat de melder altijd een terugkoppeling krijgt van wat er met de 
melding gebeurt. Zij geven aan dat dit sinds twee maanden gebeurt.  
 
 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
Locatie Grootenhoek voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in 
Grootenhoek.  
De locatiemanager vertelt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Grootenhoek 
vooral in beeld te houden door veel aanwezig te zijn op de werkvloer en gesprekken te 
voeren met de kwaliteitsverpleegkundigen. De beschikbare sturingsinformatie ondersteunt 
bij het vormen van dit beeld. Zo maakt de manager gebruik van informatie uit 
incidentmeldingen, klachten, het verbeterregister en andere HR-gerelateerde 
monitorgegevens vanuit het dashboard.  
De locatiemanager voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. Dit 
verloopt aan de hand van een agenda met deels vaste onderwerpen en deels ad hoc 
knelpunten. Daarnaast is er een maandelijkse managementrapportage aan de hand van 
vaste terugkerende onderwerpen. Op basis van de informatie uit deze rapportage en de 
informatie uit de interne- en externe audits is de districtsdirectie en de raad van bestuur 
op de hoogte van de stand van zaken van onder meer de kwaliteit en veiligheid van het 
zorgaanbod op de locatie. 
 
In Grootenhoek zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en geëvalueerd.  
Grootenhoek werkt volgens een gestructureerde planning aan verbetering. Dit gebeurt 
volgens een locatie overstijgend systeem met verbeterregisters, op basis waarvan ook op 
(tenminste) districtsniveau een overzicht van de stand van zaken is bijgehouden.  
Bij alle overleggen (ontwikkelteam, teamoverleg, MOZ-commissie) binnen Grootenhoek is 
de voortgang van verbetermaatregelen een vast agendapunt. Zorgverleners vertellen dat 
ook in dagelijkse overdrachten en coaching on the job de stand van zaken rond 
verbetermaatregelen aan bod komt. De verantwoordelijkheid voor de voortgangsbewaking 
ligt bij de kwaliteitsverpleegkundigen. Hierbij heeft de kwaliteitsverpleegkundige die het 
verbeterregister beheert een teamoverstijgende taak. Zij haalt relevante informatie op in 
de dagelijkse contacten op afdelingen en neemt dit mee naar het ontwikkelteam. 
Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld. Dit team beoordeelt tijdens de 
evaluatiemomenten of de doelen zijn gehaald of dat ze bijgesteld moeten worden.  
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De informatie over de kwaliteit van zorg in Grootenhoek komt overeen met de bevindingen 
van de inspectie.  
Tijdens het bezoek laat de locatiemanager zien en merken, op basis van actuele 
sturingsinformatie een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken in 
Grootenhoek. Deze informatie komt overeen met de voortgangsrapportages en het 
ontvangen resultaatsverslag van Careyn. De locatiemanager signaleert ontwikkelpunten 
die hij aantreft en zet een passende aanpak in.  
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4.4 Bevindingen locatiebezoek Hart van Rozenburg 
 
Op 19 november 2018 heeft de inspectie locatie Hart van Rozenburg bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Zuid-Hollandse Eilanden. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie binnen de gestelde termijn heeft nageleefd, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met zeven uitvoerende medewerkers van afdeling 
- gesprekken met behandelaars 
- gesprekken met het locatiemanagement 
- gesprek met de kwaliteitsverpleegkundige 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.4.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 
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; 
 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Hart van Rozenburg kent scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroepspecifieke scholing. Registratie van gevolgde scholingen vindt plaats. 
Het volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor haar 
intramurale zorg minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen. Uit 
documentatie blijkt dat District ZHE/Bra van Careyn op districtsniveau voor 2018 
speerpunten heeft beschreven en gefaciliteerd. Deze passen bij de zorgbehoefte van de 
cliënten en de taken van betreffende zorgverleners. 
Het e-learning pakket is beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn 
monitort op diverse niveaus – van het individuele niveau van de zorgverlener tot 
concernniveau - het afronden van de theorie en instructies door zorgverleners. Dit doet zij 
voor minimaal 14 relevante thema’s voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. Deze 
thema’s gaan bijvoorbeeld over de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), 
medicatietoediening, Bopz-gerelateerde onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch 
werken.  
 
Hart van Rozenburg heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt 
en doorgevoerd.  
In Hart van Rozenburg betekent dit enerzijds dat zorgverleners e-learnings gevolgd hebben. 
Anderzijds krijgen zij praktijkscholing op locatie, klinische lessen en coaching on the job.  
Zo is vanaf augustus in Hart van Rozenburg scholing geweest die gericht was op invoering 
van het nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Verder 
biedt Hart van Rozenburg de ABC-training aan. Daarmee leren zorgverleners passender om 
te gaan met eventueel onbegrepen gedrag van cliënten. Uit gesprekken en documentinzage 
blijkt dat alle zorgverleners deze training hebben afgerond.  
 
De manager zorg van Hart van Rozenburg volgt op team- en locatieniveau het 
kennisniveau van individuele zorgverleners. Zij vertelt hierop actief te sturen, door het 
dashboard te controleren en zorgverleners te attenderen als zij scholingen moeten volgen. 
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Het leerportaal van zorgverleners waarschuwt hen automatisch wanneer bepaalde 
bekwaamheden opnieuw getoetst moeten worden.  
Uit de overzichten, de voortgangsrapportage en gesprekken blijkt dat omstreeks 95% van 
de zorgverleners de verplichte scholingen heeft afgerond.  
Alle zorgverleners in Hart van Rozenburg mogen werktijd besteden aan de e-learnings. Zij 
kunnen eigen vorderingen volgen in het leerportaal. De laatste maanden hebben alle 
zorgverleners flink ingezet en veel tijd geïnvesteerd om het scholingsniveau tijdig op peil te 
krijgen.  
 
Hart van Rozenburg draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende bevoegde- en 
bekwame zorgverleners als voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten 
worden bij de cliënten. Bij Hart van Rozenburg zijn er gedurende de dag- en avonddienst 
minimaal twee Verzorgenden IG aanwezig zijn voor het kunnen uitvoeren van 
voorbehouden en risicovolle handelingen. De rol van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
(hierna: EVV) wordt veelal door verpleegkundigen ingevuld. Er is een verpleegkundige 
dienst als achterwacht beschikbaar, ook gedurende de nacht. Verder hoort de inspectie 
dat Hart van Rozenburg nauwelijks gebruik maakt van invalkrachten.  
 
In Hart van Rozenburg zijn de relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de 
behandeling van specifieke doelgroepen.  
In Hart van Rozenburg is een basisarts beschikbaar en een specialist ouderengeneeskunde 
(hierna: SO) die deze basisarts superviseert bij de regie over de zorgverlening voor 
cliënten. Daarnaast is er een basispsycholoog beschikbaar, onder andere voor observaties 
en gedragsvisite. Verder zijn een fysiotherapeut en een ergotherapeut beschikbaar voor 
Hart van Rozenburg.  
Zorgverleners vertellen de inspectie dat behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen als dat nodig is voor de cliëntenzorg. Zij geven aan de arts 
ook buiten kantoortijden te kunnen bereiken. In de avonden en weekenden maakt Hart 
van Rozenburg gebruik van een externe behandeldienst. De behandelvakgroepen bieden 
klinische lessen aan en coaching on the job in geval van specifieke ziektebeelden van 
cliënten. 
 
Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen.  
De inspectie hoort van de behandelend basisarts dat het kennisniveau van de 
zorgverleners gegroeid is. Zorgverleners zijn betrokken bij de zorg en signaleren risico’s 
tijdig. Dit komt mede door het volgen van de verplicht gestelde scholingen zo zegt de 
basisarts. De opvolging van afspraken en benaderingsadviezen verloopt goed. De inspectie 
ziet dat in Hart van Rozenburg actuele protocollen beschikbaar zijn voor zorgverleners en 
eventuele invallers.  
 
In Hart van Rozenburg is een veilige aanspreekcultuur gegroeid.  
Desgevraagd ervaren verschillende gesprekspartners een positieve aanspreekcultuur. 
Incidenten worden tijdig gemeld. Tijdens overdrachten en teamoverleggen is voor 
zorgverleners gelegenheid voor reflecties op de zorg en de onderlinge samenwerking. De 
inspectie ziet en hoort dat zorgverleners hierbij voldoende veiligheid ervaren. Zij delen 
ervaringen en bespreken effecten van verleende zorg met elkaar. Zij hebben daarbij oog voor 
het eigen optreden en spreken elkaar hier waar nodig op aan. Dit gebeurt ook tijdens de 
wekelijkse gedragsvisite en het behandel-zorgteamoverleg. Tijdens deze overleggen bepaalt 
een multidisciplinair team welke aanpak het beste werkt voor een cliënt.  

Verder hoort de inspectie van alle gesprekspartners dat de manager zorg laagdrempelig 
beschikbaar en benaderbaar is en goed luistert naar signalen en problemen van zorgverleners. 
Ditzelfde geldt voor de kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de bestuurders en directeuren blijken, 
onder andere tijdens audits, op de locatie aanwezig te zijn, zo vertellen zorgverleners. Zij 
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vragen dan hoe het met hen en met Hart van Rozenburg gaat. Zorgverleners voelen zich weer 
gehoord door de leiding van Careyn. 
 
 

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

 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
In Hart van Rozenburg werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners 
minimaal nodig zijn en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep. 
Hart van Rozenburg berekent het benodigd aantal uren voor de afdelingen op basis van de 
zorgprofielen van de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ 
beschikbaar. Hart van Rozenburg vertaalt dit aantal uren in een basisrooster per afdeling. 
Uit gesprekken blijkt dat deze berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van 
de ingezette zorgverleners. Hart van Rozenburg heeft afspraken gemaakt over het in te 
zetten niveau van zorgverleners die nodig zijn voor de zorgbehoefte van cliënten.  
 
De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster.  
In Hart van Rozenburg heeft ieder team een vast teamlid die zorgdraagt voor het rooster. 
Elk team zorgt voor het eigen weekrooster. De roosteraar plant vanuit het vastgestelde 
basisrooster. Zij verwerkt 90% van de beschikbare uren van de zorgverleners in het 
basisrooster. De overige 10% van de uren regelt de roosteraar via meeruren van eigen 
zorgverleners.  

Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke roostering overeenkomt met dit 
basisrooster. De teams binnen Hart van Rozenburg kennen een stabiele bezetting. Het rooster 
voor de komende weken laat geen hiaten zien.  

Op iedere afdeling werkt er zowel gedurende de dagdienst als de avonddienst per 
welzijnsruimte (huiskamer) één zorgverlener met minimaal niveau 3. De diensten van de 
zorgverlener met mininaal niveau 3 zijn van 07.00 tot 15.00 uur en van 14.45 tot 23.00 
uur.. Daarnaast is er overdag per twee welzijnsruimtes één omloopdienst met minimaal 
niveau 2. Deze omloopdienst is tussen 08.00 en 12.00 aanwezig. In de nacht is er één 
zorgverlener met minimaal niveau 3 aanwezig voor beide afdelingen. Daarnaast kan er een 
verpleegkundige dienst opgeroepen worden. Verder zijn er regelmatig leerlingen en 
stagiaires aanwezig. Van maandag tot donderdag is er een regisseur welzijn aanwezig. Zij is 
verantwoordelijk voor het coördineren van activiteiten, vrijwilligers en stagiaires.  
Naast de ingeroosterde diensten maakt Hart van Rozenburg gebruik van kookdames en –
heren. Deze krachten zijn op werkdagen tussen 15.00en 18.00 uur aanwezig en koken de 
maaltijden voor de cliënten. In overleg met zorgverleners houden zij ook toezicht op de 
welzijnsruimtes.  
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren.  
Hart van Rozenburg voorziet ook op intensieve zorgmomenten in deskundig personeel. 
Binnen beide teams zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Zorgverleners vertellen dat 
het lukt om alle taken uit te voeren bij een bezetting volgens het basisrooster. Zij 
vertellen de bezetting passend te vinden bij de cliëntengroep en weinig werkdruk te 
ervaren.  
 
De teams van Hart van Rozenburg kennen een stabiele bezetting. Op de bezoekdag heeft 
de locatie geen vacatureruimte. 
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De inspectie ziet dat de formatie van Hart van Rozenburg voor het overgrote deel bestaat 
uit verzorgenden IG en verpleegkundigen. De aandacht voor vacatures en verzuim krijgt 
bij Careyn per locatie vorm. Ook voor Hart van Rozenburg is een eigen ondersteuner 
beschikbaar op het gebied van HR.  
 
Het gemiddelde verzuim bij Hart van Rozenburg bedraagt tot en met de maand oktober 
4,35%. Dit is lager dan het gemiddelde bij Careyn (7,8%).  
De aansturingsstructuur van Rozenburg is regionaal ingericht. 
De manager zorg is verantwoordelijk voor zowel de locaties Hart van Rozenburg en 
Blankenburg als de twee extramurale teams in de regio. De districtsdirectie geeft aan 
bewust voor deze structuur te kiezen. Dit vanwege de besloten gemeenschap en de nauwe 
samenwerking tussen de intra- en extramurale teams.  
 

4.4.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  

 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Het management van Hart van Rozenburg heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat de manager zorg 
deze kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de organisatie en de werkwijzen op de 
locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn een nieuw MOZ-systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses 
van alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem 
een overzicht van verbeteracties op locatieniveau bevat, met aantekeningen over de 
voortgang. De kwaliteitsverpleegkundige23 gebruikt deze informatie om zowel op 
teamniveau als op locatieniveau de benodigde verbetermaatregelen in te zetten, te volgen 
en bij te sturen. Zij zet hiervoor de voormalig taakhouders incidentmeldingen in. Dit zijn 
zorgverleners die in de voormalige verantwoordelijkheidsverdeling verantwoordelijk waren 
voor de analyse van meldingen. Daarnaast beheert zij het ‘toetskader’ (een verbeterplan 
op basis van de normen van de inspectie).  
De manager zorg gebruikt deze sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg. Op basis 
hiervan schrijft zij een maandelijkse voortgangsrapportage (zie ook i en j).  
 
Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau vastgesteld 
en beschreven. Voor zorgverleners, behandelaren, kwaliteitsverpleegkundigen, lokale MOZ-
commissie en het ontwikkelteam op de locatie zijn de toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk ten aanzien van de PDCA-cyclus, zo blijkt uit gesprekken en 
documenten. De manager zorg is verantwoordelijk voor de verbeterresultaten. In de 
praktijk speelt de kwaliteitsverpleegkundige een essentiële rol bij het leren en verbeteren. 
Zij is beheerder van de verbeterplannen en de verbeteracties naar aanleiding van 
meldingen. Op het niveau van het multidisciplinair team wordt de evaluatie vastgesteld en 
bepaald welke bijsturingen nodig zijn. Tijdens het bezoek blijkt dat de werkwijze op de 
locatie daadwerkelijk loopt zoals door Careyn is bedoeld. 
 
  

                                                
23 Hart van Rozenburg heeft één kwaliteitsverpleegkundige voor twee afdelingen. 
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De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen Hart van Rozenburg en binnen het District 
Zuid-Hollandse Eilanden een overlegstructuur functioneert die het ingerichte 
kwaliteitssysteem binnen Hart van Rozenburg ondersteunt. Diverse overleggen sluiten 
inhoudelijk en procesmatig op elkaar aan. Het betreft zowel overleg in de hiërarchische 
lijn als ook overleg specifiek gericht op verbeterresultaat naar aanleiding van MOZ. 
Signalen en diverse informatie bereiken via teamoverleggen het niveau van het 
management. De kwaliteitsverpleegkundige blijkt vaak de schakel en de drager van deze 
informatie.  
Op districtsniveau geeft de manager zorg minimaal een keer per maand een 
terugkoppeling aan de districtsdirectie. Zij doet dit op basis van een maandrapportage. In 
deze rapportage komen de verbeterresultaten aan bod, gekoppeld aan prestatievelden. 
Kwaliteit en veiligheid is er daar één van. Daarnaast overlegt de manager zorg minimaal 
maandelijkse met de andere managers van het district. De raad van bestuur woont dit 
overleg regelmatig bij. 
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ systeem. 
Hart van Rozenburg werkt sinds september 2018 met het nieuwe systeem voor het veilig 
melden over onverwachte gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Voorafgaand aan de invoering 
zijn de kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van 
het systeem. Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners in het nieuwe 
systeem zich meer en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem biedt 
hen de mogelijkheid om relevante behandeldisciplines direct te informeren over incidenten 
die plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij 
incidenten ook moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. De inspectie ziet bij 
dossierinzage dat zorgverleners dit zo doen.  
 
Op de locatie vinden interne en externe audits plaats die tot verbetering leiden. 
De inspectie hoort dat binnen Hart van Rozenburg periodiek interne- en externe audits 
plaatsvinden. Gesprekspartners vertellen dat de raad van bestuur bij één van deze audits 
aanwezig was. 
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld. 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in Rozenburg klachten waar mogelijk op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. Waar dat niet mogelijk is, is het management 
beschikbaar. Daarnaast voorziet de klachtenregeling van Careyn erin dat cliënten of hun 
naasten met de klacht terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze 
ondersteunt vervolgens bij het vinden van een oplossing.  
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen;  
 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Voor zorgverleners in Hart van Rozenburg is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet een aantal MOZ rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in 
en de verbeteracties die daaruit voortkomen. Hieruit blijkt specifieke aandacht voor het 
analyseren van meldingen en initiatieven voor verbetermaatregelen op zowel individueel-, 
team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hiermee een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. De 
kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt zorgverleners bij het maken van deze analyse. 
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Daarna zet de zorgverlener de melding door naar de kwaliteitsverpleegkundige en (waar 
nodig) ter kennisgeving en/of opvolging naar de betrokken behandeldiscipline. De 
kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het analyseren van de meldingen en de 
terugkoppeling naar het team (zie ook i).  
 
Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.   
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners een instructie voor het melden van incidenten volgens het nieuwe systeem 
hebben gevolgd. De scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. Zo is de 
kwaliteitsverpleegkundige aanvullend getraind in analyseren.  
 
In Hart van Rozenburg voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te 
melden. 
Verschillende zorgverleners geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten in de zorg te 
melden en te bespreken. Zorgverleners vertellen dat de nieuwe systematiek maakt dat zij 
beter begrijpen waarom zij moeten melden. Het kwaliteitsbewustzijn wordt hiermee 
versterkt. Wanneer incidenten zich voordoen, komen deze tijdens de overdracht aan de 
orde. 
 
In Hart van Rozenburg vindt op alle niveaus analyse plaats om te komen tot 
basisoorzaken. Trends (kunnen) worden opgemerkt.  
De kwaliteitsverpleegkundige binnen Hart van Rozenburg is verantwoordelijk voor het 
inhoudelijk analyseren van meldingen. Zorgverleners en behandelaren leveren hiervoor 
input. Uit de MOZ rapportages blijkt dat de analyses zowel relevante individuele 
basisoorzaken als trends bevatten. De analyses leiden tot passende verbetermaatregelen. 
Ook ziet de inspectie dat de analyses voldoende diepgaand zijn. De relevante behandelaren 
zijn betrokken bij de opvolging en de analyse van de melding. Zij ondersteunen de 
zorgverleners en de kwaliteitsverpleegkundigen bij het zoeken en vinden van basisoorzaken. 
 
De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie. Deze commissie bestaat 
uit de kwaliteitsverpleegkundige, de manager zorg en waar nodig behandeldisciplines. De 
MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en analyseert de meldingen op locatieniveau. 
Tevens bespreekt en volgt de MOZ-commissie verbetermaatregelen naar aanleiding van 
de meldingen. Als uit meldingenanalyse een locatiebrede verbetermaatregel komt neemt 
de kwaliteitsverpleegkundige deze op in het overzicht van verbeteracties in het nieuwe 
systeem (zie ook i).  
 
De inspectie ziet dat meldingen opvolging krijgen; bijvoorbeeld een melding van een 
valincident. Uit de analyse van de melding blijkt dat in het dossier van deze cliënt geen 
verhoogd valrisico terugkomt. Daarom is, in gesprek met de betrokken fysiotherapeut en de 
teams, nogmaals besproken wat een valrisico is. De afspraken hierover zijn vastgelegd. 
 
Een ander voorbeeld is een aantal meldingen waarin cliënten hun domoticabandjes afdoen. 
De kwaliteitsverpleegkundige heeft hier op teamoverstijgend niveau een analyse van 
gemaakt. Uit deze analyse bleek dat cliënten de bandjes niet prettig vonden zitten en ze 
daarom steeds afdeden. De polsbandjes van het alarmsysteem worden daarom herzien. In 
de tussentijd is er een extra controle van het dragen van polsbandjes in de ochtend en in de 
avond. De inspectie hoort dit van zorgverleners terug en ziet de verbeteractie in het 
systeem.  
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i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Hart van Rozenburg heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
Het toetskader en het overzicht van lopende verbeteracties levert Hart van Rozenburg een 
overzicht van benodigde verbeteringen, de planning en de voortgang ervan. De overzichten  
staan onder beheer van de kwaliteitsverpleegkundige. Zij geeft aan bezig te zijn de 
overzichten samen te voegen in het nieuwe systeem.  
De manager zorg en kwaliteitsverpleegkundigen bespreken de overzichten één keer in de 
maand tijdens het prestatieoverleg. Zowel de manager zorg als de 
kwaliteitsverpleegkundige geven aan elkaar wekelijks te spreken en het dan ook over de 
verbeteringen te hebben.  
 
In Hart van Rozenburg passen de verbeterplannen bij gevonden basisoorzaken. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat de overzichten van lopende verbeteracties van 
Hart van Rozenburg inhoudelijk aansluiten bij de gegevens uit meldingen, audits en de 
dashboardgegevens. De inspectie ziet dat Hart van Rozenburg verbeterplannen maakt die 
passen bij de gevonden basisoorzaken.  
De inspectie ziet dat zowel de kwaliteitsverpleegkundige als ook de MOZ-commissie van 
Hart van Rozenburg op basis van de beschikbare analyse-informatie verbeterplannen 
formuleert voor de locatie. Een verbeterplan bestaat uit een oorzaakanalyse, vastgestelde 
verbeteracties, verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde effect van de maatregel.  
Uit een aantal meldingen bleek bijvoorbeeld dat cliënten van een afdeling regelmatig de 
keuken inliepen en hier keukengerei pakten. Door het aanraken van de spullen was er 
verminderde hygiëne. De oorzaakanalyse wees uit dat er op deze afdeling veel cliënten met 
dwaalgedrag verblijven. Op de andere afdeling bleek dit niet zo te zijn. Daarom is de 
verbetermaatregel het plaatsen van een keukenhekje op deze afdeling. Dit hekje is 
inmiddels geplaatst en zorgverleners vertellen dat er sindsdien geen incidenten meer 
hebben plaatsgevonden.  
 
In Hart van Rozenburg zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig 
zijn.  
In de overzichten van verbeteracties is opgenomen wie de eigenaar is van de 
verbeteractie. De teams zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
verbetermaatregelen.  
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. Hier 
bespreken zij de verbetermaatregelen en de voortgang hiervan. De 
kwaliteitsverpleegkundige neemt hierin het voortouw.  
Zorgverleners vertellen dat de melder altijd een terugkoppeling krijgt van wat er met de 
melding gebeurt. Zij geven aan dat dit ook voor de invoer van het nieuwe systeem al 
gebeurde.  
 
 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
Locatie Hart van Rozenburg voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Hart van 
Rozenburg.   
De manager zorg vertelt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Hart van 
Rozenburg vooral in beeld te houden door veel aanwezig te zijn op de werkvloer. De 
beschikbare sturingsinformatie ondersteunt bij het vormen van dit beeld. De manager 
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maakt gebruik van informatie uit incidentmeldingen, klachten, het overzicht van lopende 
verbeteracties, het ‘toetskader’ en andere HR-gerelateerde monitorgegevens vanuit het 
dashboard.  
De zorgmanager voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. Één keer 
per twee weken vindt een managementoverleg plaats voor zowel de intramurale zorg als de 
extramurale zorg. De manager zorg van Hart van Rozenburg is bij beide overleggen aanwezig. 
Daarnaast is er één keer per maand een reviewgesprek met de districtsdirectie. De manager 
zorg schrijft iedere maand een voortgangsrapportage aan de hand van prestatievelden (zie 
ook d), die zij toelicht tijdens dit gesprek. Op basis van deze informatie en de informatie uit 
de interne- en externe audits is de districtsdirectie en raad van bestuur op de hoogte van de 
stand van zaken van onder meer de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod op de locatie.  
 
In Hart van Rozenburg zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en 
geëvalueerd.  
Uit gesprekken en documenten blijkt dat Hart van Rozenburg volgens een gestructureerde 
planning werkt aan verbetering. Dit gebeurt volgens een locatie overstijgend systeem met 
overzichten van verbeteracties, op basis waarvan ook op (tenminste) districtsniveau een 
overzicht van de stand van zaken is bijgehouden.  
Bij alle overleggen (multidisciplinair team, teamoverleg, MOZ-commissie) binnen Hart van 
Rozenburg is de voortgang van verbetermaatregelen een vast agendapunt. Zorgverleners 
vertellen verder dat ook in dagelijkse overdrachten en coaching on the job de stand van 
zaken rond verbetermaatregelen aan bod komt. De verantwoordelijkheid voor de 
voortgangsbewaking ligt bij de kwaliteitsverpleegkundige. Zij haalt relevante informatie 
op in de dagelijkse contacten op afdelingen en neemt dit mee naar het prestatieoverleg. 
De deelnemers aan het prestatieoverleg zijn multidisciplinair samengesteld. Zij beoordelen 
of de doelen die gesteld zijn gehaald zijn of bijgesteld moeten worden. In het toetskader 
is in Hart van Rozenburg aan de hand van kleuren zichtbaar welke normen zijn behaald en 
welke nog lopen. In het overzicht van verbeteracties beschrijft de 
kwaliteitsverpleegkundige de stand van zaken in de voortgangsregistratie.  
 
De informatie over de kwaliteit van zorg in Hart van Rozenburg komt overeen met de 
bevindingen van de IGJ.  
Tijdens het bezoek laat de manager zorg zien en merken, op basis van actuele 
sturingsinformatie een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken in Hart van 
Rozenburg. Deze informatie komt overeen met de voortgangsrapportages en het 
ontvangen resultaatsverslag van Careyn. De kwaliteitsverpleegkundige is een belangrijke 
spil in het signaleren van knelpunten en het inzetten van een passende aanpak.  
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4.5 Bevindingen locatiebezoek Parkwijk 
 
Op 21 november 2018 heeft de inspectie locatie Parkwijk bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district Utrecht-Stad. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie binnen de gestelde termijn heeft nageleefd, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met vier uitvoerende medewerkers  
- gesprek met de locatiemanager, kwaliteitsverpleegkundige, districtsdirectie, 

verpleegkundig specialist en HR -ondersteuner 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.5.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 
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; 
 
Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Parkwijk kent scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroepspecifieke scholing. Registratie van gevolgde scholingen vindt plaats. 
Het volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor haar 
intramurale zorg minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen.  
Uit documentatie blijkt dat District Utrecht-Stad van Careyn op districtsniveau voor 2018 
opleidingsspeerpunten heeft beschreven en gefaciliteerd. Deze passen bij de zorgbehoefte 
van de cliënten en de taken van betreffende zorgverleners. Het e-learning pakket is 
beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn monitort op diverse niveaus – 
van het individuele niveau van de zorgverlener tot concernniveau - het afronden van de 
theorie en instructies voor zorgverleners. Dit doet zij voor minimaal 14 relevante thema’s 
voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. Deze thema’s gaan bijvoorbeeld over de 
voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), medicatietoediening, Bopz-gerelateerde 
onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch werken.  
 
Parkwijk heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt en 
doorgevoerd. In Parkwijk betekent dit enerzijds dat zorgverleners e-learnings gevolgd 
hebben. Anderzijds krijgen zij praktijkscholing op locatie, klinische lessen en coaching on 
the job. Zo is vanaf augustus 2018 in Parkwijk scholing geweest die gericht was op de 
invoering van het nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ). 
Verder biedt Parkwijk de klinische les ‘dementie en onbegrepen gedrag’ aan. Daarmee leren 
zorgverleners passender om te gaan met eventueel onbegrepen gedrag. Het afronden van 
de verplichte e-learning ‘BOPZ Vervolg – Praktijk/Onbegrepen gedrag’ was een voorwaarde 
voor het volgen van deze klinische les. Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat alle 
zorgverleners deze klinische les hebben gevolgd. Ook organiseert district Utrecht-Stad 
themaweken voor de verschillende locaties. De zorgverleners van Parkwijk volgden, samen 
met de andere locaties kleinschalig wonen (hierna: KSW), de themaweken ‘MOZ’ en ‘SOAP’.  
 
De manager zorg binnen Parkwijk volgt op locatieniveau het kennisniveau van individuele 
zorgverleners. Zij vertelt hierop actief te sturen, door in het dashboard te controleren wie 
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de scholingen nog niet gevolgd hebben en met deze zorgverleners in gesprek te gaan. De 
manager zorg geeft aan dat het niet volgen van scholingen, met name over voorbehouden 
handelingen, de consequentie kan hebben dat zorgverleners op een niveau lager 
werkzaam worden. De manager zorg geeft aan dat dit tot nu toe niet nodig is geweest.  
Uit de overzichten, de voortgangsrapportage en gesprekken blijkt dat omstreeks 95% van 
de zorgverleners de verplichte scholingen heeft afgerond.  
Alle zorgverleners in Parkwijk mogen werktijd besteden aan de e-learnings. Zij kunnen hun 
eigen vorderingen volgen in het leerportaal. De laatste maanden hebben alle zorgverleners 
zich flink ingezet en veel tijd geïnvesteerd om het scholingsniveau tijdig op peil te hebben.  
 
Parkwijk draagt zorg voor de aanwezigheid van bevoegde- en bekwame zorgverleners als 
voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten worden bij de cliënten. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat er gedurende de dag-, avond- en 
nachtdienst minimaal één Verzorgende IG in Parkwijk aanwezig is. In de nacht is er een 
verpleegkundige achterwacht beschikbaar voor heel Utrecht-Stad. Daarnaast bellen de 
nachtdiensten van de vier KSW locaties elkaar per toerbeurt, om zo op de hoogte te 
blijven van elkaars situatie.  
De managers van Utrecht-Stad hebben gezamenlijk een noodplan opgesteld. In dit 
noodplan staat wie zorgverleners kunnen bellen als er een probleem is met de bezetting. 
Verder ziet de inspectie in documenten dat ook invalkrachten de vereiste scholingen 
volgen. Gesprekspartners vertellen dat het uitzendbureau van Careyn hierop stuurt door 
deze scholingen aan te bieden en te controleren of zorgverleners ze volgen.  
Het leerportaal van zorgverleners waarschuwt hen automatisch wanneer bepaalde 
bekwaamheden opnieuw getoetst moeten worden. de locatiemanager volgt via 
dashboardgegevens de resultaten hiervan. Waar nodig signaleert zij aandachtspunten ten 
aanzien van het functioneren van zorgverleners. Tot op concernniveau zijn de 
dashboardgegevens beschikbaar voor daartoe gemachtigden.  
 
In Parkwijk zijn relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de behandeling van 
specifieke doelgroepen. In Parkwijk is een verpleegkundig specialist beschikbaar en een 
specialist ouderengeneeskunde (hierna: SO). Deze hebben nauw contact als het gaat om 
moeilijke casuïstiek of specifieke cliënten waarbij een medebeoordeling nodig is. 
Daarnaast is een basispsycholoog beschikbaar, onder andere voor observaties, 
omgangsoverleg en gedragsvisites. Verder zijn er paramedici zoals een fysiotherapeut en 
een ergotherapeut beschikbaar voor Parkwijk. Alle behandelaren zijn verbonden aan het 
behandelteam van Utrecht-Stad en in dienst bij Careyn.   
Zorgverleners vertellen de inspectie dat behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen over de cliëntenzorg. Buiten kantoortijden ondersteunt de 
verpleegkundige bij triage. Waar nodig schakelt zij de dienstdoend arts in. De 
behandelvakgroepen bieden klinische lessen aan en coaching on the job in geval van 
specifieke ziektebeelden van cliënten. 
 
Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen. De 
verpleegkundig specialist vertelt dat zorgverleners betrokken zijn en dat hij de zorg met 
een gerust hart aan hen toevertrouwt. De opvolging van afspraken en 
benaderingsadviezen verloopt goed. De inspectie ziet dat in Parkwijk actuele protocollen 
beschikbaar zijn voor zorgverleners en eventuele invallers. Kwaliteitsverpleegkundigen en 
behandeldisciplines zien toe op naleving van protocollen.  
 
In Parkwijk is een veilige aanspreekcultuur gegroeid.  
Desgevraagd ervaren verschillende gesprekspartners een positieve aanspreekcultuur. 
Incidenten worden tijdig gemeld. 



 

 
Rapport naleving deel-II van aanwijzing d.d. 7 november 2017 Stichting Careyn (V2002962)  

Inspectiebevindingen locatie Parkwijk  op 21 november 2018 (V2009868) 

  

 

Pagina 52 van 84 

 

Tijdens overdrachten en teamoverleggen is gelegenheid voor reflecties op de zorg en de 
onderlinge samenwerking. De inspectie ziet en hoort dat zorgverleners hierbij voldoende 
veiligheid ervaren om de effecten van de verleende zorg met elkaar te bespreken. Zij 
hebben daarbij oog voor het eigen optreden en spreken elkaar hierop waar nodig aan en 
hebben oog voor het eigen optreden. Dit gebeurt ook tijdens omgangsoverleggen onder 
leiding van de psycholoog en tijdens gedragsvisites. Hier bepalen de psycholoog, de 
verpleegkundig specialist en de zorgverlener welke aanpak het beste werkt voor een 
cliënt.   
In verslagen van teamoverleg leest de inspectie dat Parkwijk aandacht heeft voor de 
ontwikkeling van goede sfeer en samenwerking. De inspectie hoort dat sinds de start van 
de huidige manager zorg ‘de neuzen dezelfde kant op staan’. Dit geeft rust en 
duidelijkheid, zo vertellen gesprekspartners. De aanspreekcultuur is hierdoor volgens hen 
verbeterd.  
 
 

e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief 
past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten; 
  
Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Parkwijk werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners minimaal nodig 
zijn en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep.  
Parkwijk berekent het benodigde aantal uren voor de afdelingen op basis van de ZZP’s van 
de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ beschikbaar. 
Parkwijk vertaalt dit aantal uren in een basisrooster. Uit gesprekken blijkt dat deze 
berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van de ingezette zorgverleners. 
Over het niveau van de zorgverleners heeft Parkwijk afspraken gemaakt die nodig zijn 
voor de zorgbehoefte van cliënten. Het berekende aantal uren houdt rekening met tijd 
voor scholing. De manager zorg geeft aan met de berekende uren niet uit te komen. Zij 
vertelt dat dit komt door de kleinschaligheid van de locatie. Zij zet daarom maandelijks 
structureel teveel uren in. De districtsdirectie heeft hiervoor akkoord gegeven. 
 
De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster.  In Parkwijk is er een vast teamlid die zorgdraagt voor het rooster.  
Elk team zorgt voor het eigen weekrooster. De roosteraar plant vanuit het vastgestelde 
basisrooster. Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke roostering 
overeenkomt met dit basisrooster.   

Op iedere etage werkt er zowel gedurende dagdienst als de avonddienst één zorgverlener. 
Het minimum aan niveau is als één van deze zorgverleners niveau 3 heeft. Zij zijn van 
07.00 tot 15.30 en van 15.15 tot 23.00 aanwezig. Daarnaast is er per dienst één 
omloopdienst met minimaal niveau 2. Deze omloopdienst is van 08.00 en 12.00 en van 
17.00 tot 21.00 aanwezig. Ook is er gedurende de dagdienst één welzijnswerker voor de 
drie etages. In de nacht is er één verzorgende niveau 3 aanwezig, met een oproepbare 
verpleegkundige achterwacht voor heel District-Stad. Gesprekspartners vertellen dat de 
nachtdiensten van de KSW locaties elkaar een aantal keer per nacht bellen, om zo op de 
hoogte te blijven van elkaars situatie. Zorgverleners geven aan dat er voldoende tijd is voor 
overige huishoudelijke werkzaamheden, zoals het bestellen van boodschappen en koken 
voor de cliënten.  
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren.  
Parkwijk voorziet ook op intensieve zorgmomenten in voldoende en deskundig personeel. 
Binnen het team zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Tevens is een verpleegkundige 
achterwacht beschikbaar. Zorgverleners vertellen dat het lukt om alle taken uit te voeren 
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bij een bezetting volgens het basisrooster. Zij vertellen de bezetting passend te vinden. 
De manager zorg vertelt dat het huidige team van zorgverleners toereikend is voor het 
invullen van de diensten met de juiste kwalificaties. Wel geeft zij aan dat als een 
zorgverlener onverwacht uitvalt, dit snel extra werkdruk oplevert. 
 
Vacature en verzuim vangt Parkwijk zoveel mogelijk op met bekende vervangers.  
Bij langer durend verzuim zijn vaste invallers beschikbaar. De inspectie hoort dat er 
verschillende vaste invallers verbonden zijn aan Parkwijk. Waar nodig en mogelijk maakt 
Parkwijk gebruik van ZZP’ers die zich voor langere tijd aan de locatie verbinden. Parkwijk 
volgt dit aannamebeleid van Careyn omdat de regionale arbeidsmarkt nog niet altijd tijdig 
kan voorzien in geschikte kandidaten.  
Het overige tekort wordt geregeld opgevangen via meeruren van eigen zorgverleners. In 
de dagelijkse praktijk regelt de manager zorg de overige benodigde invallers om het 
kortdurend verzuim op te vangen. Dit gebeurt zoveel mogelijk via bekende inval- en 
oproepkrachten of bekende uitzendkrachten. 
 
Het team van Parkwijk kent een stabiele bezetting. Parkwijk heeft 0,2 fte vacatureruimte, 
exclusief ZZP’ers. 
De inspectie ziet dat de formatie van Parkwijk voor het overgrote deel bestaat uit 
verzorgenden IG en verpleegkundigen. De aandacht voor vacatures en verzuim krijgt bij 
Careyn per locatie vorm. Voor de vier locaties kleinschalig wonen is een eigen 
ondersteuner beschikbaar op het gebied van HR.   
 
Het gemiddelde ziekteverzuim bij Parkwijk bedraagt tot en met de maand oktober 10%.   
Dat is iets hoger dan het gemiddelde van Careyn (7,8%). In Parkwijk daalt het verzuim 
nu. Voor de maand oktober gaat het om 5,9%. 
 

4.5.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  

 
Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Het management van Parkwijk heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat de manager zorg 
deze kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de organisatie van de zorgverlening en de 
werkwijzen op de locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn een nieuw MOZ systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses 
van alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem 
een overzicht van lopende verbeteracties bevat op locatieniveau met aantekeningen over 
de voortgang. De kwaliteitsverpleegkundige24 gebruikt deze informatie om op teamniveau 
de benodigde verbetermaatregelen in te zetten, te volgen en bij te sturen. De manager 
zorg gebruikt deze sturingsinformatie voor verbeteringen in de zorg (zie ook i en j).  
 
Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau 
vastgesteld en beschreven. Voor zorgverleners, behandelaren, 
kwaliteitsverpleegkundigen, lokale MOZ-commissie en het ontwikkelteam op de locatie zijn 
                                                
24 De vier KSW locaties van Utrecht-Stad beschikken over twee kwaliteitsverpleegkundigen.  
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de toedeling van taken en verantwoordelijkheden duidelijk ten aanzien van de PDCA-
cyclus. Dit blijkt uit gesprekken en documenten. De manager zorg is verantwoordelijk 
voor de verbeterresultaten. De kwaliteitsverpleegkundige draagt zorg voor het behalen 
van die resultaten samen met de zorgverleners. Op het niveau van het ontwikkelteam 
wordt de evaluatie vastgesteld en bepaald welke bijsturingen nodig zijn. tijdens het 
bezoek blijkt dat de werkwijze op de locatie daadwerkelijk loopt zoals door Careyn is 
bedoeld.  
De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen Parkwijk en binnen het District Utrecht-
Stad een overlegstructuur functioneert die het ingerichte kwaliteitssysteem binnen 
Parkwijk ondersteunt. De verschillende overleggen sluiten inhoudelijk en procesmatig op 
elkaar aan. Enkele overleggen overlappen elkaar inhoudelijk. Het betreft zowel overleg in 
de hiërarchische lijn als ook overleg specifiek gericht op verbeterresultaat naar aanleiding 
van MOZ. Signalen en diverse informatie bereiken via teamoverleggen het niveau van het 
management en het lokale ontwikkelteam. De kwaliteitsverpleegkundige blijkt hierbij vaak 
de schakel en de drager van deze informatie.  
Op districtsniveau levert de manager zorg in minimaal maandelijkse contacten 
terugkoppeling aan de districtsdirectie. Zij doet dit op basis van de maandelijkse 
locatierapportage MOZ en de districtsrapportage MOZ. In deze rapportage komen 
verbeterresultaten aan bod, aan de hand van vaste onderwerpen. Kwaliteit en veiligheid is 
er daar één van. Daarnaast overlegt de manager zorg minimaal maandelijks met de 
andere managers van het district. De raad van bestuur woont regelmatig overleg bij in het 
district.  
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ systeem. 
Parkwijk werkt sinds september 2018 met het nieuwe systeem voor het veilig melden van 
onverwachte gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Voorafgaand aan de invoering zijn de 
kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van het 
systeem. Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners in het nieuwe 
systeem zich meer en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem biedt 
hen de mogelijkheid om relevante behandeldisciplines direct te informeren over incidenten 
die plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij 
incidenten ook moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. De inspectie ziet bij 
dossierinzage dat zorgverleners dit zo doen.  
 
Op de locatie vinden interne en externe audits plaats die tot verbetering leiden. 
De inspectie ziet en hoort dat binnen Parkwijk periodiek interne- en externe audits 
plaatsvinden. De auditverslagen die de inspectie inziet focussen zich op de punten van de 
aanwijzing. Het ontwikkelteam voert regie en vertaalt deze verbeteracties die de 
kwaliteitsverpleegkundige via het overzicht van verbeteracties (kan) volgen.  
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld. 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in Parkwijk klachten waar mogelijk op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. Waar dit niet mogelijk is, is het management 
beschikbaar. Daarnaast voorziet de klachtenregeling van Careyn erin dat cliënten of hun 
naasten met de klacht terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze 
ondersteunt vervolgens bij het vinden van een oplossing.   
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen25;  
  

                                                
25 Careyn spreekt van MOZ-meldingen sinds september 2018.  
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Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Voor zorgverleners in Parkwijk is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet een aantal MOZ rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in 
en de verbeteracties die daaruit voortkomen. Hieruit blijkt specifieke aandacht voor het 
analyseren van meldingen en initiatieven voor verbetermaatregelen op zowel individueel-, 
team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hierbij een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. De 
kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt zorgverleners bij het maken van deze analyse. 
Daarna zet de zorgverlener de melding door naar de kwaliteitsverpleegkundige en waar 
nodig naar bijvoorbeeld de psycholoog of de verpleegkundig specialist. De 
kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het analyseren van de meldingen en de 
terugkoppeling aan het team (zie ook i).  
 
Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.   
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners  een instructie voor het melden van incidenten in MOZ hebben gevolgd. De 
scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. Zo is de 
kwaliteitsverpleegkundige aanvullend getraind in analyseren.  
 
In Parkwijk voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te melden. 
Zorgverleners die de inspectie spreekt geven aan zich veilig voelen om incidenten in de zorg 
te melden en te bespreken. Wanneer incidenten zich voordoen komen deze tijdens 
overdracht aan de orde.  
 
In Parkwijk vindt op alle niveaus analyse plaats om te komen tot basisoorzaken. Trends 
(kunnen) worden opgemerkt.  
De kwaliteitsverpleegkundige binnen Parkwijk is verantwoordelijk voor het inhoudelijk 
analyseren van meldingen. Zorgverleners en behandelaren leveren hiervoor input. Uit de 
MOZ rapportages blijkt dat de analyses zowel relevante individuele basisoorzaken als 
trends bevatten. De analyses leiden tot passende verbetermaatregelen. Ook ziet de 
inspectie dat de analyses voldoende diepgaand zijn. De relevante behandelaren zijn 
betrokken bij de opvolging en de analyse van de melding. Zij ondersteunen de 
zorgverleners en de kwaliteitsverpleegkundige bij het zoeken en vinden van 
basisoorzaken.   
 
De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie. Deze commissie kijkt 
KSW breed naar meldingen. Zij bestaat uit de kwaliteitsverpleegkundigen, een 
afvaardiging van de zorgteams, de manager zorg en waar nodig behandeldisciplines. De 
MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en analyseert, op KSW niveau,  de 
meldingen. Tevens bespreekt en volgt de MOZ-commissie verbetermaatregelen naar 
aanleiding van de meldingen en afdelingsrapportages. Als uit meldingenanalyse een 
locatiebrede verbetermaatregel komt neemt de kwaliteitsverpleegkundige deze (ook) op in 
het overzicht van lopende verbeteracties (zie ook i). De inspectie ziet dat Parkwijk hier 
opvolging aan geeft.   
Zo ziet de inspectie bijvoorbeeld een melding van een valincident van een cliënt die eerder 
niet valgevaarlijk was. Dit incident is doorgezet naar de verpleegkundig specialist. Uit de 
analyse blijkt dat deze cliënt net van medicatie veranderd is. Daarom is, in overleg met de 
verpleegkundig specialist, opnieuw naar de medicatie gekeken. Uit de opvolging van de 
melding blijkt dat de medicatie is aangepast en dat deze cliënt sindsdien niet meer 
gevallen is 
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Een ander voorbeeld zijn een aantal meldingen waar zorgverleners medicatie vergeten af te 
tekenen. Uit de analyse blijkt dat de controle op aftekenen tijdens de overdracht plaats 
moet vinden, maar dat hier in de praktijk regelmatig te weinig tijd voor is. De verbeteractie 
is daarom dat de dagdiensten van de verschillende etages elkaar controleren tussen half 2 
en half 3. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal meldingen over vergeten medicatie afneemt.  
 
 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
 
Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Parkwijk heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
De lopende verbeteracties in het nieuwe systeem levert Parkwijk een overzicht van 
benodigde verbeteringen, de planning en de voortgang ervan. Het overzicht staat onder 
beheer van de kwaliteitsverpleegkundige. Ter visualisatie gebruikt de locatie een 
verbeterbord (een whiteboard met hierop het overzicht van lopende- en afgeronde 
verbeteracties.   
Het ontwikkelteam voor de vier KSW locaties bespreekt de lopende verbeteracties één keer 
per maand. Het ontwikkelteam bestaat uit een afvaardiging van ieder zorgteam, de 
kwaliteitsverpleegkundigen, een afvaardiging van de behandeldisciplines en de manager 
zorg.   
 
In Parkwijk passen de verbeterplannen bij gevonden basisoorzaken. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat het overzicht van verbeteracties van Parkwijk 
inhoudelijk aansluit bij de gegevens uit meldingen, audits en de dashboardgegevens. De 
inspectie ziet dat Parkwijk verbeterplannen maakt die passen bij de gevonden 
basisoorzaken.  
De inspectie ziet dat zowel de kwaliteitsverpleegkundige als ook de MOZ-commissie en het 
ontwikkelteam van Parkwijk op basis van de beschikbare analyse-informatie 
verbeterplannen formuleren voor de locatie. Een verbeterplan bestaat uit een 
oorzaakanalyse, vastgestelde verbeteracties, verantwoordelijkheidsverdeling en het 
beoogde effect van de maatregel.  
Een voorbeeld van een verbeterplan op locatieniveau is het zakkaartje voor MOZ meldingen. 
Zorgverleners wisten regelmatig niet wie zij in moesten schakelen bij het melden van een 
incident. Hier is aandacht aan besteed tijdens de themaweek ‘MOZ meldingen’. Aan de hand 
daarvan is er een zakkaartje MOZ melding en rapporteren gemaakt. Op dit kaartje staat 
precies wat een zorgverlener doen moet bij het doen van een melding. Uit evaluatie blijkt 
dat het doorzetten van meldingen naar de juiste disciplines en het juist verwerken van een 
MOZ melding in het ECD, verbeterd is.  
 
In Parkwijk zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig zijn.  
In de voortgangsregistratie van lopende verbeteracties is opgenomen wie de eigenaar is van 
de verbeteractie. De teams zijn grotendeels verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
verbetermaatregelen.  
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. De 
inspectie ziet deze bespreking terug in recente verslagen van dergelijk overleg. De 
kwaliteitsverpleegkundige neemt hierin het voortouw.  
Zorgverleners vertellen dat de melder altijd een terugkoppeling krijgt van wat er met de 
melding gebeurt. Zij geven aan dat dit voor de invoer van het nieuwe systeem al gebeurde.   
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j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
 
Locatie Parkwijk voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in Parkwijk.   
De manager zorg vertelt Parkwijk in beeld te houden door het raadplegen van de 
beschikbare sturingsinformatie en regelmatig te overleggen met betrokkenen. Zo maakt 
de manager gebruik van informatie uit incidentmeldingen, klachten, het verbeterregister 
en andere HR-gerelateerde monitorgegevens vanuit het dashboard.  
De manager zorg voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. In de 
eerste plaats vindt er één keer in de twee weken bilateraal overleg plaats. Dit verloopt 
aan de hand van een agenda met deels vaste onderwerpen en deels ad hoc knelpunten. 
Daarnaast is er één keer per maand een reviewgesprek met de districtsdirectie. Aan de 
basis van dit overleg liggen de maandelijkse locatierapportage en de districtsrapportage. 
Op basis van deze informatie en de informatie uit de interne- en externe audits is de 
districtsdirectie en de raad van bestuur op de hoogte van de stand van zaken van onder 
meer de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod op de locatie.  
 
In Parkwijk zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en geëvalueerd.  
Parkwijk werkt volgens een gestructureerde planning werkt aan verbetering. Dit gebeurt 
volgens een locatie overstijgend systeem met overzichten van verbeteracties, op basis 
waarvan ook op (tenminste) districtsniveau een overzicht van de stand van zaken is 
bijgehouden.  
Bij alle overleggen (ontwikkelteam, teamoverleg, MOZ-commissie) binnen Parkwijk is de 
voortgang van verbetermaatregelen een vast agendapunt. Zorgverleners vertellen verder 
dat ook in dagelijkse overdrachten en coaching on the job de stand van zaken rond 
verbetermaatregelen aan bod komt. De verantwoordelijkheid voor de voortgangsbewaking 
ligt bij de kwaliteitsverpleegkundige. Zij haalt relevante informatie op in de dagelijkse 
contacten met het team en neemt dit mee naar het ontwikkelteam. 
Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld. Het team beoordeelt tijdens de 
evaluatiemomenten of de doelen die gesteld zijn gehaald zijn of bijgesteld moeten 
worden. In de voortgangsregistratie van verbeteracties legt de kwaliteitsverpleegkundige 
vast wat de stand van zaken is, wat de effecten van de verbetermaatregelen zijn en hoe 
deze geborgd worden.   
 
De informatie over de kwaliteit van zorg in Parkwijk komt overeen met de bevindingen van de 
inspectie. 
Tijdens het bezoek laat de manager zorg zien en merken, op basis van actuele 
sturingsinformatie een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken in Parkwijk. Dit 
beeld komt overeen met de voortgangsrapportages en het ontvangen resultaatsverslag 
van Careyn. De manager zorg signaleert, in nauwe samenwerking met de 
kwaliteitsverpleegkundige, ontwikkelpunten die zij aantreft en zet een passende aanpak 
in.  
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4.6 Bevindingen locatiebezoek De Ark 
 
Op 23 november 2018 heeft de inspectie locatie De Ark bezocht.  
Binnen Careyn valt deze locatie in het district DWO/NWN. 
 
De inspectie toetst bij dit locatiebezoek of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 
november 2017, op deze locatie binnen de gestelde termijn heeft nageleefd,, door het 
wegnemen van de tekortkomingen in de zorgverlening. 
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met zeven uitvoerende medewerkers van verschillende afdelingen 
- gesprek met locatiemanagement26, kwaliteitsverpleegkundigen, districtsdirectie 
- gesprek met behandelaar 
- inzage in enkele cliëntdossiers, inzage MOZ27 meldingen 
- documenten, genoemd in bijlage 
- een rondgang door de locatie. 

 

4.6.1 Deskundigheid en inzet zorgverleners 
 
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; 
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
De Ark heeft scholingsbeleid met aandacht voor methodisch werken en 
doelgroepspecifieke scholing. Registratie van gevolgde scholingen vindt plaats. 
Het volgen van relevante scholing is verplicht gesteld door Careyn. Careyn heeft voor 
intramurale zorg minimale deelnamepercentages vastgesteld (merendeels 90%). Het 
vastgestelde scholingsbeleid omvat voor ieder niveau verplichte onderdelen. Uit 
documentatie en gesprekken blijkt dat District DWO/NWN van Careyn op districtsniveau 
voor 2018 opleidingsspeerpunten heeft beschreven en gefaciliteerd in het opleidingsplan 
2017-2018. Deze passen bij de zorgbehoefte van de cliënten en de taken van betreffende 
zorgverleners. 
Het e-learning pakket is beschikbaar via het leerportaal van de zorgverleners. Careyn 
monitort op diverse niveaus – van het individuele niveau van de zorgverlener tot op 
concernniveau - het afronden van de theorie en instructies door zorgverleners. Dit doet zij 
voor 14 thema’s die relevant zijn voor de cliëntendoelgroepen op de zorglocaties. Deze 
thema’s gaan bijvoorbeeld over de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH), 
medicatietoediening, Bopz-gerelateerde onderwerpen, onbegrepen gedrag en methodisch 
werken.  
 
De Ark heeft voor de locatie een concreet en passend scholingsplan gemaakt en 
doorgevoerd. In De Ark betekent dit enerzijds dat de zorgverleners de e-learnings volgens 
plan voltooid hebben; meer dan 95% van de zorgverleners heeft deze scholing tijdig 
afgerond. Diverse gesprekspartners vertellen aan de inspectie dat zij het belang zien van 
scholing en enthousiast zijn om de e-learnings te volgen. De districtsdirecteur vertelt dat 
alle Verzorgende-AG (VAG) de keuze hebben gekregen om zich bij te scholen tot 
Verzorgende-IG. De vier VAG’s  (zij zijn wel bekwaam) die ervoor gekozen hebben om dit 

                                                
26  Per half november is een nieuwe locatiemanager in functie voor De Ark. Het laatste half jaar hebben collega managers binnen 

het district DWO/NWN deze functie waargenomen wegens ziekte. In verband met inwerken en overdracht is de vervangende 
locatiemanager ook aanwezig bij het gesprek met de inspectie. Voor de bevindingen kiest de inspectie daarom voor de term 
‘locatiemanagement’. 

27  Meldingen Onvoorziene gebeurtenissen in de Zorg (MOZ). 



 

 
Rapport naleving deel-II van aanwijzing d.d. 7 november 2017 Stichting Careyn (V2002962)  

Inspectiebevindingen locatie De Ark op 23 november 2018 (V2009869) 

  

 

Pagina 59 van 84 

 

niet te doen krijgen wel twee dagdelen scholing aangeboden ,die zij verplicht moeten 
volgen. 
Anderzijds heeft een deel van de zorgverleners in De Ark de cursus voor Gespecialiseerde 
Verzorging Psychogeriatrie (GVP) gevolgd en is in vervolgscholing voorzien. Verder bieden 
behandeldisciplines klinische lessen (soms locatie overstijgend) en coaching on the job aan. 
Klinische lessen zijn er bijvoorbeeld  geweest over valpreventie, decubitus en acute 
agressie. Daarnaast organiseren de psychologen ABC trainingen. Hier bespreken de 
psycholoog en de zorgverleners casuïstiek omtrent onbegrepen gedrag en hoe het gedrag 
van de zorgverlener invloed heeft op het gedrag van de cliënt. Zorgverleners verbreden 
hiermee hun kennis op het gebied van de gedragsproblematiek. Dit gebeurt ook tijdens de 
gedragsvisites waarbij de behandelend arts en de psycholoog samen met andere 
zorgverleners afwegen welke zorg de individuele cliënt het beste past.  
Tevens volgden zorgverleners en behandelaren vanaf augustus 2018 scholing die gericht 
was op invoering van het nieuwe meldsysteem voor onvoorziene gebeurtenissen in de zorg 
(MOZ).  
 
De kwaliteitsverpleegkundigen binnen De Ark volgen op team- en locatieniveau het 
kennisniveau van individuele zorgverleners.  
Bij De Ark dragen de kwaliteitsverpleegkundigen zorg voor het coachen, volgen en 
(bij)sturen van de zorgverleners voor wat betreft hun benodigde bekwaamheid. Waar nodig 
spreken zij zorgverleners hierop aan. Uit de overzichten, de voortgangsrapportage en 
gesprekken blijkt dat nagenoeg alle zorgverleners de scholingen hebben afgerond. De 
kwaliteitsverpleegkundigen werken intensief samen met de zorgverleners. Zorgverleners 
weten hen bij problemen gemakkelijk te vinden. 
Er zijn twee kwaliteitsverpleegkundigen beschikbaar voor de twee afdelingen van De Ark. 
Beiden zijn recent gestart in De Ark. Zij hebben de afdelingen onderling verdeeld, waardoor 
aan iedere afdeling een vaste kwaliteitsverpleegkundige gekoppeld is.  
De kwaliteitsverpleegkundigen in de regio werken intensief samen. Zij nemen voor elkaar 
waar wanneer een collega afwezig is. Ook delen zij informatie, ervaringen en scholingen.  
 
De Ark draagt zorg voor de aanwezigheid van bevoegde- en bekwame zorgverleners als 
voorbehouden en/of risicovolle handelingen verricht moeten worden bij de cliënten.  
In de basisroosters is rekening gehouden met de aanwezigheid van een minimum aantal 
gediplomeerde Verzorgenden-IG op alle afdelingen. Ook is 24/7 een verpleegkundige 
aanwezig dan wel binnen 10 minuten beschikbaar op de locatie. De zorgverleners kunnen 
deze verpleegkundige (tenminste niveau 4) altijd raadplegen voor advies als de grens van 
hun eigen deskundigheid bereikt is. Daarnaast kunnen de zorgverleners zo nodig ook de 
(dienstdoende) (huis)artsen in consult  roepen. Verder hoort de inspectie dat 
invalkrachten ook de vereiste scholingen volgen en bijhouden. Gesprekspartners vertellen 
dat het uitzendbureau van Careyn hierop toeziet. 
Om de bekwaamheden van betrokken te bewaken krijgen zorgverleners automatisch een 
waarschuwingssignaal als zij zich opnieuw moeten bijscholen en toetsen. De 
locatiemanager volgt via dashboardgegevens de resultaten hiervan. De 
kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen bij de bewaking van de deskundigheid en de 
roostering. Waar nodig signaleren de kwaliteitsverpleegkundigen aandachtspunten ten 
aanzien van het functioneren van zorgverleners. Tot op concernniveau zijn deze 
dashboardgegevens beschikbaar voor gemachtigden.  
 
In De Ark zijn relevante behandeldisciplines beschikbaar voor de behandeling van 
specifieke doelgroepen.  
In de Ark voert de specialist ouderengeneeskunde (hierna: SO) van Careyn de medische 
regie over de zorg en behandeling van cliënten die op de kleinschalige woonafdelingen 
verblijven.  De plaatselijke huisartsen doen dit voor alle andere cliënten. In De Ark zijn 
voldoende specialisten ouderengeneeskunde (2x SO) beschikbaar die de basisarts (1x) 
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superviseren. Tevens is er één basispsycholoog beschikbaar voor behandeling, observaties 
en omgangsoverleg. De artsen zijn op vaste tijdstippen aanwezig en ook daarbuiten als 
nodig. Daarnaast zijn paramedici zoals fysiotherapeuten en beschikbaar vanuit eerstelijns 
praktijken in Wateringen. De beschikbare ergotherapeut is reeds jaren als ZZP’er betrokken 
bij Careyn. 
Uit gesprekken blijkt dat alle behandeldisciplines binnen het regionale zorgnetwerk intensief 
en laagdrempelig met elkaar samenwerken, onder meer voor cliënten die de huisarts als 
hoofdbehandelaar hebben. Bijvoorbeeld is de SO beschikbaar voor consultatie aan 
huisartsen en geeft de SO geregeld voorlichting aan groepen huisartsen in de regio. De 
meeste betrokken behandelaren nemen deel aan of leveren input voor cliëntgebonden 
overleg in De Ark. Ook nemen zij deel aan het zogenaamde Behandel Zorgteam Overleg 
(BZTO). Hierin bespreken zij welke verbeteringen zij door kunnen voeren en hoe zij de 
kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod vervolgens kunnen monitoren. De verbeteracties 
staan in het draaiboek vermeld, zo leest de inspectie. De inspectie hoort dat de 
kwaliteitsverpleegkundigen dit draaiboek integreren met het verbeterregister dat binnen 
Triasweb beheerd wordt.  
Verder vertellen zorgverleners dat alle behandeldisciplines laagdrempelig bereikbaar en 
benaderbaar zijn voor vragen over de cliëntenzorg. Dit geldt ook buiten kantoortijden. De 
verpleegkundige dienst kan bij de triage ondersteunen maar zorgverleners mogen en 
kunnen rechtstreeks contact zoeken met de dienstdoende (huis) arts.  
De behandelvakgroepen bieden in De Ark klinische lessen aan en coaching on the job in 
geval van specifieke ziektebeelden van cliënten. 
 
Zorgverleners handelen volgens gemaakte afspraken voor professionele zorg en 
behandeling. Zij kennen en volgen de protocollen, werkafspraken en richtlijnen.  
De specialist ouderengeneeskunde (SO) vertelt dat de deskundigheid van de zorgverleners 
voldoende is. Ook volgen zij de opdrachten van de behandelaren voldoende op. De 
opvolging van afspraken en benaderingsadviezen verloopt goed. De SO geeft aan tijdig 
ingeschakeld te worden bij problemen. Wanneer het nodig is om meer uitleg te geven aan 
een zorgverlener over bijvoorbeeld een ziektebeeld, doet de SO scholing ‘on the job’. De 
inspectie ziet dat in De Ark, via het elektronische kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), 
actuele protocollen beschikbaar zijn voor zorgverleners en eventuele invallers.  
Tijdens de rondgang hoort de inspectie dat de meeste zorgverleners geregeld gebruik 
maken van de protocollen in het KMS. Kwaliteitsverpleegkundigen en behandeldisciplines 
zien toe op naleving van de protocollen. 
 
In De Ark is een veilige aanspreekcultuur gegroeid.  
Zorgverleners geven aan de overdrachtsmomenten ook te gebruiken om indien nodig te 
reflecteren en elkaar aan te spreken. Ook is de kwaliteitsverpleegkundige geregeld 
aanwezig bij de overdracht. Zorgverleners geven aan dat de cultuur voldoende veilig is om 
zowel elkaar als het management aan te (kunnen) spreken. De scholing die de 
zorgverleners hiervoor gevolgd hebben, biedt houvast en heeft hiertoe bijgedragen.  
Ook hoort de inspectie dat iedere maand een teamoverleg plaatsvindt. De 
kwaliteitsverpleegkundige, verbonden aan het team, is bij dit overleg aanwezig. Zij 
bespreken vanuit een coachende opstelling de incidentmeldingen die aan de orde zijn, en 
tot welke conclusie dit moet leiden.  
Tussen diensten hebben de zorgverleners gezorgd voor een uur overlap, onder andere voor  
nader overleg met elkaar.   
Vanaf begin oktober 2018 is de locatiemanager door ziekte uitgevallen en sindsdien 
vervangen door een collega uit dezelfde regio. Inmiddels is sinds een week een andere 
locatiemanager in functie voor De Ark. Deze is nog nauwelijks bekend met en voor de 
zorgverleners. Ondanks de wisselingen hoort de inspectie van alle gesprekspartners dat de 
leiding in de regio laagdrempelig beschikbaar en benaderbaar is en goed luistert naar 
signalen en problemen van zorgverleners. Ditzelfde geldt voor de 
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kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de bestuurders en directeuren blijken met enige 
regelmaat op de locatie aanwezig te zijn, zo vertellen zorgverleners.  
 
 

e) Careyn roostert de medewerkers zodanig in dat het zorgaanbod kwantitatief en kwalitatief 
past bij de zorgzwaarte en behoefte van de cliënten;  
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
De Ark werkt met een basisrooster. Hierin staat hoeveel zorgverleners minimaal nodig zijn 
en welk deskundigheidsniveau vereist is voor de cliëntengroep.  
De Ark berekent het benodigde aantal uren voor de afdelingen op basis van de ZZP’s van 
de cliënten die er wonen. Careyn heeft hiervoor de ‘inzetberekenaar’ beschikbaar. De Ark 
vertaalt dit aantal uren in een basisrooster per afdeling. Uit gesprekken blijkt dat deze 
berekenaar (nog) geen rekening houdt met het niveau van de ingezette zorgverleners. 
Over het minimaal benodigde niveau van de ingezette zorgverleners die nodig zijn voor de 
zorgbehoefte van cliënten hebben de locatieleiding en de teams afspraken gemaakt. Het 
berekende aantal uren houdt rekening met tijd voor scholing.  
 
De daadwerkelijke roosterbezetting komt ten minste overeen met de basisnorm voor het 
rooster.  
In De Ark heeft ieder team een vast teamlid die zorgdraagt voor het rooster. Vanuit het 
management kijkt een Waardigheid & Trots coach mee met de roosterresultaten op de 
afdelingen. Dit om overzicht te houden en de roosterkwaliteit te bewaken. 
Voor de eventueel benodigde inval maakt De Ark eerst gebruik van meeruren van eigen 
zorgverleners. Waar dat niet kan benadert de roosteraar bekende vaste invallers. De 
deskundigheid van invallers is bekend De Ark. Hiermee houden roosteraars rekening bij 
het regelen van invallers.  
Elk team zorgt voor het eigen weekrooster. De roosteraar plant vanuit het vastgestelde 
basisrooster. Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat de feitelijke roostering 
overeenkomt met het afgesproken basisrooster. In de voorbije en komende weken zijn er 
geen hiaten, zo laten zorgverleners aan de inspectie zien. De roosteraars houden bij de 
roostering rekening met de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners in De Ark. 
Voor de vier groepen kleinschalig wonen (KWS) met ieder zes cliënten met een dementie, is 
gedurende de dagdienst én de avonddienst op iedere groep één zorgverlener van minimaal 
niveau 3 aanwezig. Tevens is voor deze vier groepen overdag en ’s avonds tijdens piekuren 
één omloopdienst (halve dienst) aanwezig, meestal een helpende niveau 2.  
In de nacht is voor de vier groepen KSW één Verzorgende-IG beschikbaar.  
Tegelijk zijn voor de woonzorgafdeling ‘Verblijf-licht’ in de nacht nog twee zorgverleners 
aanwezig in De Ark, waarvan minimaal één Verzorgende–IG. Op deze woonzorgafdeling 
verblijven 52 cliënten waarvan sommigen met complexe somatische zorgvragen.  
Overdag zijn hier minimaal drie dagdiensten beschikbaar, aangevuld tot zeven 
zorgverleners via diensten van een halve dag. Tijdens de avonddienst werken vier 
zorgverleners op deze afdeling, waarvan twee met minimaal niveau 3.  
Daarnaast werken in De Ark ook welzijnsmedewerkers en maakt De Ark daarnaast gebruik 
van diverse vrijwilligers ter ondersteuning van de zorgverlening.  
Zorgverleners vertellen dat de roostering goed loopt sinds de zorgverleners over de teams 
herverdeeld zijn. Zij geven aan dat nu weinig invallers nodig zijn.  
 
Zorgverleners ervaren de roosterbezetting als toereikend om goede zorg te kunnen 
leveren. De Ark voorziet ook op intensieve zorgmomenten in voldoende en deskundig 
personeel. Binnen ieder team zijn alle deskundigheidsniveaus aanwezig. Tevens is 24/7 
een verpleegkundige beschikbaar. Deels verloopt dit via de regionale achterwachtregeling 
bij het thuiszorgteam van Careyn. Afgelopen zomer is er op afdeling KSW een 
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herschikking geweest van de zorgverleners over de twee teams. De zorgverleners die de 
inspectie spreekt geven aan dat de deze verandering nuttig is geweest. De deskundigheid 
over de teams is nu evenwichtiger verdeeld. Zorgverleners ervaren een prettige werksfeer 
met rust en werkplezier.  
Zorgverleners vertellen dat het lukt om alle taken op verantwoorde wijze uit te voeren bij 
een bezetting volgens het basisrooster.  
 
Vacature en verzuim vangt De Ark zoveel mogelijk op met bekende vervangers.  
De inspectie ziet een noodplan bij personele onderbezetting bij niet voorziene situaties. 
Hierin staat een duidelijke instructie wie de zorgverleners op welk moment kunnen vragen 
om in te vallen. De Ark vangt kortdurend verzuim vaak op via zogenaamde meeruren van 
eigen zorgverleners. De Ark maakt bij langduriger verzuim gebruik van invalkrachten. Waar 
dit kan werkt De Ark met vaste vervangers, al dan niet betrokken als ZZP-er. Deze zijn 
verbonden aan DuoZorg B.V. die tevens de deskundigheid van deze uitzendkrachten 
bewaakt. Verschillende gesprekspartners geven aan dat de vervangende locatiemanager 
zeer benaderbaar en beschikbaar is en constructief en coöperatief bijdraagt aan 
oplossingen, als dat nodig is.  
 
De Ark heeft feitelijk geen vacatures.  
Toch is De Ark wel aan het werven omdat de KWS per maart/april 2019  gaat uitbreiden 
met 8 appartementen. Ook kan de woonzorgafdeling nog te groeien qua capaciteit. De 
aandacht voor vacatures en verzuim krijgt bij Careyn per locatie vorm. Op districtsniveau 
is een eigen ondersteuner beschikbaar op het gebied van HR.  
 
Het gemiddelde ziekteverzuim bij De Ark bedraagt tot en met de maand oktober 2018 ca 
7,8%. 
In De Ark is het verzuim bij de afdeling KSW lager dan op de woonzorgafdeling. Voor de 
maand oktober 2018 is het verzuim op KWS 3,7% en op de woonzorgafdeling 7,8%. De 
Ark wijkt hiermee nauwelijks af van het gemiddelde bij Careyn. 
 
 

4.6.2 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

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;  
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Het management van De Ark heeft sturingsinformatie beschikbaar.  
Enerzijds beschikt Careyn over een systeem met dashboardinformatie op districtsniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Uit documenten en gesprekken blijkt dat het 
locatiemanagement deze informatie kent en gebruikt voor het (bij)sturen van de 
organisatie van de zorgverlening en de werkwijzen op de locatie. 
Anderzijds gebruikt Careyn nu het MOZ-systeem. Hieruit zijn de verzamelde analyses van 
alle incidentmeldingen per maand op te halen. Ook ziet de inspectie dat het systeem een 
verbeterregister bevat op locatieniveau met aantekeningen over de voortgang. In De Ark 
gebruiken de kwaliteitsverpleegkundigen28 deze informatie om op teamniveau de 
benodigde verbetermaatregelen in te zetten, te volgen en bij te sturen. Het 
locatiemanagement voor De Ark gebruikt deze sturingsinformatie voor verbeteringen in de 
zorg (zie ook i en j).  
 
                                                
28 De Ark heeft twee kwaliteitsverpleegkundigen voor 4 teams. 
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Op de locatie zijn de verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus duidelijk.  
Bij invoering van het MOZ-systeem heeft Careyn de procesgang op concernniveau 
vastgesteld en beschreven. Voor de zorgverleners, de behandelaren, de 
kwaliteitsverpleegkundigen, de leden van de lokale MOZ-commissie en het ontwikkelteam 
op de locatie is de taakverdeling helder en zijn verantwoordelijkheden duidelijk, zo blijkt 
uit gesprekken en documenten. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de 
verbeterresultaten. De kwaliteitsverpleegkundigen dragen zorg voor het behalen van die 
resultaten. Zij beheren het verbeterregister en het verbeterdraaiboek voor De Ark. Op het 
niveau van het ontwikkelteam wordt de evaluatie vastgesteld en bepaald welke 
bijsturingen nodig zijn. De inspectie merkt tevens dat de procesgang daadwerkelijk loopt 
zoals door Careyn is bedoeld. 
 
De overlegstructuur is passend om verbeteringen te sturen en te realiseren.  
Uit documenten en gesprekken blijkt dat binnen De Ark en binnen het District DWO/NWN 
een overlegstructuur functioneert die het ingerichte kwaliteitssysteem binnen De Ark 
ondersteunt. De verschillende overleggen sluiten inhoudelijk en procesmatig op elkaar 
aan. Het betreft zowel overleg in de hiërarchische lijn als ook overleg specifiek gericht op 
verbeterresultaten die voortkomen uit MOZ en audits . Signalen en diverse andere 
informatie bereiken via teamoverleggen het niveau van het locatiemanagement en het 
lokale ontwikkelteam en vice versa. De kwaliteitsverpleegkundigen blijken vaak de schakel 
en de drager van deze informatie.  
Op districtsniveau geeft het locatiemanagement minimaal een keer per maand een 
terugkoppeling aan de districtsdirectie. De verbeterresultaten komen aan bod in een 
maandelijkse review aan de hand van vaste onderwerpen; kwaliteit en veiligheid is één 
daarvan. De raad van bestuur woont regelmatig overleg bij in het district. De 
districtsdirecteur vertelt dat de bestuurder in het maandelijkse MT overkoepelende 
thema’s aan de orde stelt.  
 
Op de locatie functioneert het nieuwe MOZ-systeem. 
De Ark werkt sinds september 2018 met het MOZ-systeem . Voorafgaand aan de invoering 
zijn de kwaliteitsverpleegkundigen en alle andere betrokkenen getraind in het gebruik van 
het systeem. Verschillende gesprekspartners geven aan dat zorgverleners zich met het 
nieuwe systeem meer en directer betrokken voelen bij de eerste analyse. Het systeem 
biedt hen de mogelijkheid om relevante behandeldisciplines direct te informeren over 
incidenten die plaatsvinden.  
Het nieuwe meldingensysteem is niet gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier 
(hierna: ECD). Dit levert voor zorgverleners enige dubbele registratie op. Dit omdat zij 
incidenten ook moeten rapporteren in het ECD van de cliënt. De inspectie ziet bij 
dossierinzage dat zorgverleners dit zo doen.  
 
Op de locatie vinden interne en externe audits plaats die tot verbetering leiden. 
De inspectie ziet en hoort dat binnen De Ark interne- en externe audits plaatsvinden. De 
locatiemanager vertelt dat er audits gedaan zijn onder andere op gebied van BOPZ, hygiëne 
en medicatie. De conclusies zijn op locatieniveau bekend. Het ontwikkelteam vertaalt deze 
in verbeteracties. De inspectie ziet in het verbeterregister verbeteracties die bij de 
auditthema’s horen. De kwaliteitsverpleegkundige monitort de verbetermaatregelen. De 
inspectie ziet wat de stand van zaken is. Het merendeel van de verbeteracties is binnen de 
gestelde periode gerealiseerd.  
 
Op de locatie worden klachten opgevangen en ter verbetering behandeld. 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners in De Ark klachten waar mogelijk op 
afdelingsniveau proberen op te lossen. De kwaliteitsverpleegkundige benoemt voorbeelden 
hiervan. Waar oplossen op afdelingsniveau niet lukt, zijn het locatiemanagement en 
specialist ouderengeneeskunde beschikbaar. Daarnaast  voorziet de klachtenregeling van 
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Careyn erin dat cliënten of hun naasten met de klacht terecht kunnen bij een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt vervolgens bij het vinden van een 
oplossing.  
 
 

h) Careyn analyseert aantoonbaar alle geregistreerde MIC-meldingen29;   
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Voor zorgverleners in De Ark is duidelijk wat en hoe zij moeten melden.  
De inspectie ziet de “locatie rapportage MOZ”, van De Ark over de maanden september en 
oktober 2018. Hieruit blijkt specifieke aandacht voor het analyseren van meldingen en 
initiatieven voor verbetermaatregelen op zowel individueel-, team-, als locatieniveau.  
Zorgverleners melden incidenten in het nieuwe systeem en maken hierbij een eerste 
analyse op cliëntniveau. Met deze analyse geven zij de melding een eerste risicoscore. 
Daarna ontvangt de kwaliteitsverpleegkundige de melding automatisch. In De Ark zetten de 
zorgverleners de melding (waar nodig) ter kennisgeving en/of opvolging door naar 
bijvoorbeeld de psycholoog en/of de SO. De kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk 
voor het analyseren van meldingen en terugkoppeling aan het team (zie ook i).  
 
Alle zorgverleners hebben scholing gevolgd om zich te bekwamen in het gebruik van MOZ 
en het analyseren van meldingen.   
De inspectie ziet in het scholingsoverzicht en de gevolgde scholingen dat alle 
zorgverleners de instructies hebben gevolgd voor het melden van incidenten volgens het 
nieuwe systeem. De scholing past bij de specifieke taak van de betrokkenen. De 
kwaliteitsverpleegkundigen zijn bijvoorbeeld aanvullend getraind in analyseren. De 
inspectie spreekt een aantal (vaste) invalkrachten. Ook zij zijn op de hoogte van het 
belang van het melden van incidenten. Invallers met een eigen account kunnen zelf 
melden. Indien dat niet het geval is, nemen zorgverleners van Careyn, in goed overleg, de 
‘MOZ’ over.  
 
In De Ark voelen zorgverleners zich veilig om onvoorziene incidenten te melden. 
Verschillende zorgverleners geven aan dat zij zich veilig voelen om incidenten in de zorg te 
melden en te bespreken. Wanneer incidenten zich voordoen, komen tijdens de overdracht 
aan de orde. Middels interne audits bewaakt de locatiemanager de meldingsbereidheid. 
 
 
In De Ark vindt op alle niveaus analyse plaats. Trends (kunnen) worden opgemerkt.  
De inspectie ziet de MOZ-rapportages van de afgelopen (ruim) twee maanden in. De 
analyses kijken zowel naar individuele oorzaken als naar terugkerende oorzaken. 
Zorgverleners en behandelaren leveren  input voor de analyse en/of ondersteunen daarbij.  
De kwaliteitsverpleegkundige binnen De Ark is verantwoordelijk voor het inhoudelijk 
analyseren van meldingen. Het systeem is twee maanden in gebruik en het zoeken en 
vinden van basisoorzaken kan nog beter, zo blijkt uit gesprekken en documenten. De 
inspectie hoort en ziet dat de eerste analyse door de melder van het incident nog niet altijd 
diepgaand is. Hierdoor doorziet de zorgverlener niet altijd de oorzaken van een incident. 
Echter met de aanvullende inzichten van behandelaren komt de kwaliteitsverpleegkundige 
tot analyse van oorzaken. De kwaliteitsverpleegkundige vertelt dat zij de zorgverleners 
begeleidt om deze eerste analyse te verbeteren.  De inspectie leest in de notulen van de 
MOZ-commissie van De Ark dat de arts het nuttig vindt om geïnformeerd te worden over de 
MOZ-meldingen. 

                                                
29 Careyn spreekt van MOZ-meldingen sinds september 2018. 
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De geanalyseerde meldingen zijn input voor de MOZ-commissie voor De Ark. Deze 
commissie bestaat uit de kwaliteitsverpleegkundigen, het locatiemanagement en waar nodig 
behandeldisciplines. De MOZ-commissie komt maandelijks bij elkaar en analyseert op 
locatieniveau de meldingen. In documenten ziet inspectie dat de MOZ-commissie, sinds de 
invoering van het nieuwe meldsysteem, trends op locatieniveau opgemerkt heeft. Deze 
items komen terug in het verbeterregister (zie ook i).  
 
Zo ziet de inspectie een melding van een cliënt die gevallen is. Na het vallen wilden de 
zorgverleners de cliënt helpen en ontwikkelde deze agressief gedrag. De meldende 
zorgverlener noemt als basisoorzaak dat de dementie verder vordert. De 
kwaliteitsverpleegkundige analyseert vervolgens de feiten en gegevens van de 
zorgverleners en behandelaren en komt tot de slotsom dat de cliënt niet geholpen is 
volgens het benaderingsplan. Daarbij bleek echter ook onduidelijkheid of het 
benaderingsplan nog voldeed en geldig was. Als verbeteractie is het CCE ingeschakeld om 
de cliënt te observeren. Er wordt een passend benaderingsplan opgesteld dat 
zorgverleners houvast biedt in de omgang met de cliënt. 
 
 

i) Careyn maakt aantoonbaar welke passende verbetermaatregelen zij treft op basis van die 
analyse; 
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
De Ark heeft aantoonbaar verbeterplannen. 
De Ark maakt gebruik van twee systemen om de verbeterplannen te volgen en vast te 
leggen. In De Ark is een draaiboek beschikbaar geweest voor de benodigde verbeteringen in 
verband met de aanwijzing. Daarnaast is sinds de invoering van MOZ een verbeterregister 
opgezet. De kwaliteitsverpleegkundigen dragen zorg dat de resterende punten uit het 
draaiboek systematisch in het verbeterregister komen te staan.  
Het verbeterregister levert De Ark een helder overzicht van benodigde verbeteringen, de 
planning en de voortgang ervan. Het verbeterregister staat onder beheer van één 
kwaliteitsverpleegkundige en de locatiemanager. Het ontwikkelteam van De Ark bespreekt 
maandelijks de stand van zaken van de items in het verbeterregister.  
De inspectie ziet dat  De Ark een groot aantal verbeteracties heeft. Bij de meeste 
verbeteracties is de uitkomst van de analyse geregistreerd, net als het gewenste resultaat 
en de termijn hiervoor, en wie voor welke deelactiviteiten verantwoordelijk is.  
De inspectie ziet dat bij een groot aantal verbeteracties de evaluaties gedaan zijn; bij een 
deel daarvan is echter niet geregistreerd op basis van welke bevindingen.  
 
In De Ark passen de verbeterplannen bij gevonden bij gesignaleerde problemen. 
Uit documenten en gesprekken blijkt dat het verbeterregister van De Ark inhoudelijk 
aansluit bij de gegevens uit meldingen, audits en de dashboardgegevens. De inspectie ziet 
dat De Ark verbeterplannen maakt die passen bij de gevonden oorzaken van signalen en 
meldingen. Een verbeterplan bestaat uit een oorzaakanalyse, vastgestelde verbeteractie, 
verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde effect van de maatregel.  
De inspectie ziet bijvoorbeeld de registratie van een signaal over ontevredenheid over het 
niet informeren van mantelzorgers van wilsbekwame cliënten. De Ark heeft vervolgens een 
interne afspraak gemaakt om met cliënten te bespreken of en hoe zij familie moeten 
betrekken en informeren. Deze afspraken worden nu navolgbaar vastgelegd in het ECD. 
 
In De Ark zijn zorgverleners op de hoogte welke verbetermaatregelen nodig zijn.  
In het verbeterregister is opgenomen wie de eigenaar is van de verbeteractie. De teams 
zijn grotendeels verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen. 
Zorgverleners geven aan dat de gemelde incidenten terugkomen in het teamoverleg. 



 

 
Rapport naleving deel-II van aanwijzing d.d. 7 november 2017 Stichting Careyn (V2002962)  

Inspectiebevindingen locatie De Ark op 23 november 2018 (V2009869) 

  

 

Pagina 66 van 84 

 

Hierbij nemen de kwaliteitsverpleegkundigen het voortouw. De inspectie ziet dit alles terug 
in recente verslagen van dergelijk overleg. Verder vertellen zorgverleners dat de melder 
altijd per e-mail een terugkoppeling krijgt na ontvangst van een melding en weet wat er 
met de melding gebeurt. Zij geven aan deze werkwijze sinds twee maanden zo loopt 
binnen De Ark. 
 

j) Careyn laat zien volgens welk systeem zij het resultaat van verbeteringen evalueert;  
 
Locatie De Ark voldoet aan de norm; de tekortkomingen zijn weggenomen. 
 
Careyn heeft een actueel beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in De 
Ark.   
Het locatiemanagement vertelt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in De Ark 
vooral in beeld te houden door intensieve afstemming met de kwaliteitsverpleegkundigen. 
Sturingsinformatie ondersteunt hen bij het vormen van dit beeld. Zo maakt de manager 
gebruik van informatie uit incidentmeldingen, klachten, audits, het verbeterregister en de 
monitorgegevens vanuit het dashboard. 
De locatiemanager voert maandelijks diverse overleggen met de districtsdirectie. Dit 
verloopt aan de hand van een agenda met deels vaste onderwerpen en deels ad hoc 
knelpunten. Daarnaast is er een maandelijkse managementrapportage aan de hand van 
vaste terugkerende onderwerpen. Op basis van de informatie uit deze rapportage en de 
informatie uit de interne- en externe audits is de districtsdirectie en de raad van bestuur 
op de hoogte van de stand van zaken van onder meer de kwaliteit en veiligheid van het 
zorgaanbod op de locatie.  
 
In De Ark zijn verbeterdoelen concreet en wordt voortgang gevolgd en geëvalueerd.  
De Ark werkt volgens een gestructureerde planning aan verbetering. Dit gebeurt volgens 
een locatie overstijgend systeem op basis waarvan op (tenminste) districtsniveau een 
overzicht van de stand van zaken is bijgehouden. Het locatiemanagement beschikt over 
relevante voortgangsgegevens uit het verbeterregister en het dashbord van Careyn. Dit 
zijn bijvoorbeeld  gegevens over verzuim, formatie, ECD-toepassing, MOZ, klachten, 
gebruik en effect leerportaal, bedbezetting, zzp-mix, exploitatiekosten per kostenplaats 
(o.a. loonkosten). Daarnaast zijn er interne en externe auditgegevens beschikbaar over 
veilige leefomgeving en Bopz maatregelen, over hygiëne, en over medicatieveiligheid. 
Bij alle overleggen (teamoverleg, MOZ-commissie, BZTO) binnen De Ark is de voortgang 
van verbetermaatregelen een vast agendapunt. De stand van zaken rond 
verbetermaatregelen komt aan bod, zo blijkt uit notulen. De verantwoordelijkheid voor de 
voortgangsbewaking ligt bij de kwaliteitsverpleegkundigen. Zij stemt op districtsniveau af 
met andere kwaliteitsverpleegkundigen in het Kwaliteitsontwikkelteam. Aan dat overleg 
nemen ook behandelaren deel. 
 
De informatie over de kwaliteit van zorg in De Ark komt overeen met de bevindingen van 
de inspectie  
Tijdens het bezoek laat het locatiemanagement zien en merken een realistisch beeld te 
hebben van de stand van zaken rond de kwaliteit en organisatie van de zorgverlening in De 
Ark. Ook de informatie uit de voortgangsrapportages en het ontvangen resultaatsverslag 
komen overeen met bevindingen van de inspectie tijdens het bezoek. Voor gesignaleerde 
ontwikkelpunten zet het locatiemanagement tijdig een passende aanpak in.  
Na het uitvallen van de locatiemanager heeft De Ark laten zien dat het opvangen van de 
managementfunctie door waarnemers in de regio goed geregeld is. Zowel de districtsdirectie 
als het locatiemanagement zijn goed op de hoogte van de situatie in De Ark.  
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5 Bevindingen inzake Goed Bestuur  

5.1 Inleiding   
 
Na het verstrijken van de gegeven tweede termijn toetst de inspectie in november 2018 
of Careyn de aanwijzing van de inspectie d.d. 7 november 2017, organisatiebreed naleeft. 
Goed bestuur maakt onderdeel uit van deze aanwijzing.  
 
Samengevat verwacht de inspectie op basis van deze aanwijzing, dat Careyn haar 
organisatie en aansturing adequaat heeft ingericht om tot goede zorg te komen, dat er 
een stelsel functioneert voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de 
kwaliteit van zorg en dat Careyn daarbij de gedragscode voor goed bestuur volgt.  
 
Over het verloop van de verbeteropdracht en de gerealiseerde verbeterresultaten heeft 
Careyn de inspectie schriftelijk en mondeling geïnformeerd sinds de aanwijzingen voor 
Careyn. De inspectie heeft deze informatie – en de mate waarin die overeenstemde met 
de bevindingen uit de praktijk – afgewogen tegen het toetsingskader goed bestuur en de 
Governancecode Zorg.  

5.1.1 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk staan de bevindingen beschreven op basis waarvan de inspectie toetst of 
Careyn de aanwijzing op het onderdeel goed bestuur naleeft en daarmee de eerder 
geconstateerde tekortkomingen heeft weggenomen.  
De inspectie heeft haar bevindingen geordend naar de aangewezen aspecten met betrekking 
tot goed bestuur. De inspectie beschrijft haar bevindingen over aspect k) van de aanwijzing 
(naleven van de gedragscode) als laatste, gezien het algemeen beschouwende karakter 
ervan. 
Bij ieder aangewezen aspect licht de inspectie toe welke interventies zij bij Careyn heeft 
aangetroffen om aan voorwaarden en normen voor Goed Bestuur te voldoen.  
Voor een zorgvuldige beoordeling weegt de inspectie de context mee bij haar beoordeling.  
Daarom schetst de inspectie eerst kort de ontwikkellijn bij Careyn tot het moment van het 
verstrijken van de verbetertermijn van deel-II van de aanwijzing.  

5.1.2 Situatie en bevindingen najaar 2016 in relatie tot Goed Bestuur 
Oorspronkelijk lagen – samengevat – de volgende tekortkomingen ten grondslag aan de 
aanwijzing d.d. 7 november 2016: 
 

• Het gebrek aan voldoende randvoorwaarden belemmerde het realiseren van 
verbeteringen en kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. 

• Het gebrek aan implementatie van de invoering van het model van professionele 
(zelf)sturing bij de zorgteams op locatie. 

• Onvoldoende aandacht voor sturing door de RvB op kwaliteit en veiligheid door de 
focus op het op orde brengen van de financiële situatie. 

5.1.3 Situatie en bevindingen najaar 2017 in relatie tot goed bestuur 
Careyn toont zich open en transparant met betrouwbare informatie en verantwoordt zich 
naar interne en externe toezichthouders over de verbeterresultaten. Ook verantwoordt 
Careyn zich over de afwegingen en inschattingen met betrekking tot de financiële draagkracht 
en welke (on)mogelijkheden er voor Careyn zijn tot najaar 2017. Hoewel de inspectie bij het 
toetsen van de naleving van de eerste aanwijzing wel degelijk verbetering heeft 
gesignaleerd, beoordeelde de inspectie in het najaar van 2017 dat deze nog niet ver 
genoeg gevorderd was. De tekortkomingen bleken toen nog niet of niet voldoende 
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weggenomen. Wel groeide er vertrouwen bij de inspectie in de aansturing van Careyn 
vanwege haar opstelling, de ontwikkellijn en het verdere plan van aanpak om de resterende 
tekortkomingen weg te nemen.  
 
Ten aanzien van de in 2016 geconstateerde tekortkomingen in relatie tot Goed Bestuur, 
deed de inspectie in het najaar van  2017 – kort samengevat – de volgende bevindingen:  
 

• Op locatieniveau heeft Careyn in het najaar van 2017 een (dan nog tijdelijke) 
steunstructuur ingericht ter ontlasting van de zelfsturing van teams en ter bewaking 
en ontwikkeling van de zorgkwaliteit. De eerste positieve resultaten van deze 
interventies zijn in het najaar van 2017 merkbaar.  
Careyn geeft echter aan dat zij de herijking van de aansturingsstructuur nog moet 
formaliseren. Tevens dient in aansluiting hierop, de informatie- en de 
communicatiestructuur nog passend te worden ingericht, waaronder de invoering 
van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem valt.  

• De werklast blijkt afgenomen op de bezochte locaties en het verzuim is gedaald. 
Careyn biedt op de meeste van haar locaties haar medewerkers weer duidelijkheid 
en houvast vanuit professionele kaders voor de zorgverlening en met vaste 
aanspreekpunten voor de zorgverleners. In de aansturing van locaties en districten 
is aandacht voor de aanspreekcultuur die nodig is om een lerende organisatie te 
(kunnen) zijn. 

• De raad van bestuur en de raad van toezicht dragen, vanuit een integrale visie op 
kwaliteit en bedrijfsvoering, zorg voor de aansturing van de organisatie.  
In juni 2017 heeft de raad van bestuur een nieuwe vaste voorzitter gekregen. 
 

5.2 Bevindingen najaar 2018 in relatie tot Goed Bestuur 
De inspectie ziet in november 2018 dat Careyn verschillende randvoorwaarden heeft 
gecreëerd om zowel de benodigde verbeteringen, als de kwaliteit en veiligheid van de zorg 
te realiseren en te borgen. Hieronder vallen randvoorwaarden die erop gericht zijn dat 
medewerkers zich gezond voelen en gezond blijven. 
 

5.2.1 Bevindingen bij aanwijzingsaspect 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 voldoet aan belangrijke voorwaarden om tot het aanbieden van goede zorg voor 
cliënten te komen, zoals de beschikbaarheid van een goed functionerende structuur voor 
aansturing en overleg en de beschikbaarheid van voldoende- en deskundige medewerkers 
die zich bovendien gezond voelen.  
In november 2018 zijn bij Careyn de tekortkomingen weggenomen; de getroffen 
randvoorwaarden stimuleren zowel het realiseren en borgen van verbeteringen als ook de 
kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. 
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De inspectie constateert dat de vastgestelde organisatie- en overlegstructuur beschikbaar 
is en voldoende functioneert voor het verlenen van goede zorg: 
 
Organisatiestructuur aangepast 
Inmiddels functioneert bij Careyn organisatiebreed een vastgestelde30 herijkte structuur 
voor de aansturing van de organisatie.  
Op niveau van de districtsdirectie heeft de raad van bestuur drie van de vier 
districtsdirecteuren vervangen. In alle districten heeft Careyn (weer) directeuren in 
functie. Bij één van de vier districtsdirecteuren is (nog) geen sprake van een vast 
dienstverband maar van een langdurig contract. Deze vier districtsdirecteuren geven 
onder aanvoering van de raad van bestuur het beleid van Careyn mede vorm.  
Binnen de districten van Careyn is in de hiërarchische structuur een scheiding gerealiseerd 
in de aansturing van de thuiszorg en de intramurale zorg. Hiermee is geformaliseerd dat 
iedere zorglocatie een leidinggevende heeft die voldoende beschikbaar is en sterker 
betrokken bij de locatie. Deze leidinggevende – bij Careyn ‘Manager Zorg’ genoemd – is 
integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cliëntenzorg op de locatie. Als 
uitgangspunt geldt bij Careyn voor de Manager Zorg een span of attention van 10 teams 
(maximaal 100 fte).  
 
Op niveau van locatieleiding lopen nog een aantal wervingsprocedures om geschikte vaste 
kandidaten te vinden. Tot dat moment maakt Careyn bij vijf van haar locaties gebruik van 
interimmanagers. Op dezelfde manier loste Careyn ook het tekort onder 
kwaliteitsverpleegkundigen op. Evenwel blijkt bij de inspectiebezoeken dat de 
kwaliteitsverpleegkundigen inmiddels bijna allemaal in vaste dienst zijn.  
 
De Manager Zorg is voorzitter van het zogenaamde ‘ontwikkelteam’ van de locatie.  
Binnen zo’n ontwikkelteam zijn ook kwaliteitsverpleegkundigen en behandeldisciplines 
vertegenwoordigd. Ontwikkelteams stellen op de locaties de aanpak van benodigde 
verbeteringen vast en bewaken de voortgang hiervan. Careyn heeft voor de nieuwe 
functies (zoals Manager Zorg en kwaliteitsverpleegkundige) taakfunctiebeschrijvingen 
vastgelegd. De bestuurder heeft daarbij advies ingewonnen bij de ondernemingsraad.  
 
Effectieve communicatie  
Careyn heeft voor haar intramurale zorgaanbod van voor de gehele organisatie een 
communicatiestructuur vastgesteld. Met een afgesproken frequentie en vaste 
agendapunten heeft Careyn haar informatiestroom op alle niveaus navolgbaar gemaakt. 
Careyn gebruikt deze effectief bij de aansturing van de organisatie.  
Daarnaast koppelen de Managers Zorg maandelijks navolgbaar terug en stellen zij per 
kwartaal een review op. Dit ondersteunt de bedrijfsvoering van Careyn. Op bestuurlijk- en 
districtsniveau vindt zo nodig bijsturing plaats. De bestuurders wonen op districtsniveau 
structureel het managementoverleg bij om regionale ontwikkelingen goed te kunnen 
volgen.  
De inspectie treft verslaglegging aan van overleggen waarin de afgesproken agendapunten 
aan de orde komen. De informatie vanuit dashboards en monitorsystemen komt 
herkenbaar terug.  
 
De inspectie constateert dat kwaliteitsverpleegkundigen en de uitvoerende zorgverleners 
en ook de Managers Zorg, de districtsdirecteuren, en de raad van bestuur feitelijk op de 
hoogte zijn van resultaten en gesignaleerde aandachtspunten. Uit gesprekken met de 
inspectie, en uit verslagen van overleggen blijkt dat er betrouwbare kwaliteitsinformatie 
beschikbaar is. De inspectie ziet bijvoorbeeld dat er op meerdere locaties aandacht is voor 
een verbeterpunt dat voortkomt uit een lokaal calamiteitenonderzoek. De raad van 
bestuur heeft concernbreed om verbetermaatregelen gevraagd. Het is aangetoond dat 
                                                
30  Dit is uitgewerkt in het document “Managementkaders voor sturen op kwaliteit en veiligheid”. 
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deze bij de kwaliteitsverpleegkundigen bekend zijn en worden geagendeerd in 
teamoverleg.  
 
De inspectie constateert dat Careyn stuurt op de beschikbaarheid van voldoende- en 
deskundige medewerkers die zich gezond voelen en gezond blijven:  
 
Minder belaste zorgverleners en steun bij primair proces 
Volgens zorgverleners zijn kwaliteitsverpleegkundigen, behandeldisciplines en de 
leidinggevenden laagdrempelig beschikbaar en benaderbaar en waar dit nog niet 
voldoende het geval is gebleken, hebben districtsdirecteuren – in nauw overleg met de 
bestuurder – met passende interventies bijgestuurd. Waar nodig zijn managers vervangen 
of aangevuld. Hiervoor heeft Careyn soms bewust gekozen voor tijdelijke aanstellingen 
vanwege de complexiteit van de verbeteropdracht, het benodigde realisatietempo, de 
bijbehorende cultuuromslag en het strategische beleid op de middellange termijn.  
 
Uit diverse gesprekken blijkt dat zorgverleners met tevredenheid terugkijken op dergelijke 
steunende interventies vanuit de raad van bestuur. Zij vertellen zich voldoende ontlast te 
voelen en ervaren kaders en houvast voor verdere ontwikkeling.  
 
Ter ondersteuning van de personeelszorg krijgt iedere leidinggevende van een locatie van 
Careyn ondersteuning bij de bedrijfsvoering en de HR-taken. Bijvoorbeeld ondersteuning 
van werving en selectie of voor het bewaken van de roosterkwaliteit en 
verzuimbegeleiding. 
 
Careyn heeft – ten behoeve van de roostering – algemene kaders vastgesteld voor de 
dagelijkse inzet van medewerkers. De roostering verloopt aan de hand van een 
basisrooster met aandacht voor werkverdeling en gezonde arbeidsomstandigheden. De 
roosteraars zijn hierin bijgeschoold. 
 
Beleid voor het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorgverleners 
De raad van bestuur toont zich in gesprekken en resultaatverslagen bewust van het feit 
dat verzuim een belangrijke graadmeter is voor het werkklimaat en de cultuur in de 
organisatie. Voor goede cliëntenzorg is het nodig dat medewerkers zich gezond voelen en 
gezond blijven.  
In nauw overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) en de arbodienst heeft Careyn 
haar verzuimbeleid aangepast. De eigen leidinggevende (de Manager Zorg van een 
locatie) heeft hierin een centrale rol. Teams en zorgverleners voelen zich met de nieuwe 
aanpak geholpen; zij hoeven bijvoorbeeld niet meer zoals in 2016, onderling de 
verzuimbegeleiding gestalte geven.  
Waar nodig en mogelijk regelen leidinggevenden nu, met vooruitziende blik, vaste 
vervangende zorgverleners gedurende een langere periode. Dit zorgt voor meer stabiliteit 
en continuïteit in de dagelijkse bezetting en bevordert het werkklimaat. Ook de centrale 
cliëntenraad beschrijft in gesprekken met de inspectie en in het resultaatverslag van  
d.d. 7 november 2018 een verbeterd resultaat in sfeer, inzet en personele bezetting.  
 
Careyn heeft het verzuim organisatiebreed teruggedrongen tot het gemiddeld niveau van 
7.8%31. Voor de intramurale zorglocaties is de daling sterker geweest. Tot en met oktober 
2018 ligt het gemiddelde verzuim binnen de intramurale zorg op het niveau van 7,6%. Wel 
signaleren meerdere gesprekspartners van de inspectie, na een dalende lijn tot en met de 
zomer van 2018, de laatste twee maanden een lichte stijging in het verzuim. Betrokkenen 
verklaren dit als mogelijke weerslag van de langer durende, onverminderd intensieve 

                                                
31  Medio 2016 constateerde de inspectie bij Careyn een gemiddeld verzuim van ruim 9%, met in de intramurale zorg 

geregeld uitschieters tot boven de 15%. In oktober 2017 was het gemiddelde verzuim bij Careyn nog 8,5%. 
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verbeterperiode, waarbij belangstelling en druk vanuit de politiek en media een belangrijke 
factor was.  
 
Voldoende zorgverleners en terugdringen verloop 
Een andere interventie is het opvullen van vacatureruimte. Dit blijkt geen urgent probleem 
bij de bezochte locaties. Zorgverleners ervaren voldoende aanwezige zorgverleners 
(kwalitatief en kwantitatief) om de cliënten dagelijks goede zorg te kunnen verlenen. 
Waar de arbeidsmarkt geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, maakt Careyn gebruik 
van zorgverleners met een tijdelijke overeenkomst, van ZZP-ers of (vaste) 
uitzendkrachten.  
Indien daarnaast nog nodig, stemt Careyn de hoeveelheid zorg die zij levert af op de 
hoeveelheid beschikbare zorgverleners. De inspectie heeft hiervan meerdere voorbeelden 
gezien op locaties van Careyn. Zo heeft Careyn in 2018 op een aantal locaties een (deel 
van een) afdeling gesloten. Bij dergelijke beslissingen over zorgcapaciteit betrekt Careyn 
stakeholders zoals de cliëntenraad en het zorgkantoor en weegt de bestuurder het effect 
op de belangen van cliënten op die van intern betrokkenen en daarnaast op het publieke 
belang. De bestuurder is altijd open geweest over dergelijke beslissingen. 
Tijdens locatiebezoeken ziet en hoort de inspectie verder dat Careyn ook investeert in het 
vinden van geïnteresseerde medewerkers zonder gerichte zorgopleiding. Zij helpen bij 
lichte taken in de zorg die ook door vrijwilligers of mantelzorgers gedaan mogen worden. 
Door de inzet van deze medewerkers ervaren zorgverleners meer tijd voor de 
cliëntenzorg. Bovendien komt Careyn zo in contact met eventuele zij-instromers. 
 
Bekwaamheid zorgverleners  
Teneinde de opgelopen achterstand in deskundigheidsbevordering in te halen, heeft 
Careyn een relevant organisatiebreed scholingsplan opgesteld en gerealiseerd. In nauw 
overleg met de ondernemingsraad zijn (hoge) streefpercentages voor deelname 
vastgesteld en heeft Careyn afspraken gemaakt over hoe zij de bijscholing en eventueel 
lidmaatschap van de beroepsvereniging faciliteert.  
Met de realisatie van deze voor de doelgroep relevante bij/nascholing ervaren de 
zorgverleners een boost in hun deskundigheid. Zorgverleners vertellen bij een 
inspectiebezoek bijvoorbeeld enthousiast dat zij niet alleen beter op de hoogte zijn van 
wat er speelt binnen de organisatie, maar dat zij ook ervaren dat ze nu beter in staat zijn 
tot kritische reflectie op de zorgverlening.  
 
Alle zorgverleners bij Careyn zijn eigenaar van- en verantwoordelijk voor het 
onderhouden van de eigen professionele deskundigheid die past bij het functieniveau. 
Careyn faciliteert dit met adequaat scholingsaanbod in een individueel toegankelijk 
leerportaal en kan het geregistreerde scholingsniveau van haar zorgverleners volgen via 
het management informatiesysteem.  
Zodra blijkt dat de vereiste individuele ontwikkeling onmogelijk is of een onevenredige 
inspanning vereist, verkennen leidinggevenden de eventuele oplossingen samen met de 
betreffende medewerker; dit in het verlengde van de groeiende aanspreekcultuur maar 
volgens leidinggevende altijd met respect voor betrokkene.  
 
 

5.2.2 Bevindingen bij aanwijzingsaspect m):  
Careyn draagt binnen haar organisatie zorg voor een stelsel voor systematische bewaking, 
beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg:  
 
Careyn voldoet aan het vereiste dat goede zorg voor cliënten centraal staat in de visie van 
de zorgaanbieder over (de organisatie) van zorg en dat de kwaliteit van die (goede) zorg 
systematisch bewaakt en verbeterd wordt.  
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In november 2018 zijn bij Careyn de tekortkomingen op deze punten weggenomen; de 
professionele sturing van de zorg is geïmplementeerd en voor de borging past Careyn een 
functionerend kwaliteitsmanagementsysteem toe. 
 
De inspectie constateert dat Careyn haar visie op de (organisatie van) zorg heeft 
aangepast. De kwaliteit van de cliëntenzorg staat daarin nu voorop:  
 
Intussen heeft Careyn haar visie op kwaliteit en veiligheid aangepast. De raad van bestuur 
volgt in beleid de visie dat teams bij hun professionele taakuitoefening voldoende door 
management en organisatie gefaciliteerd en ondersteund moeten worden. Dit is uitgewerkt in 
een vastgesteld document32 waarin kaders zijn vastgelegd. 
 
Ter ondersteuning van het professionele niveau van de dagelijkse cliëntenzorg op haar 
locaties heeft de raad van bestuur diverse maatregelen doorgevoerd ten aanzien van de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden.  
 
Er is bijvoorbeeld voor de regionaal georganiseerde behandeldiensten een 
verantwoordelijk manager beschikbaar die randvoorwaardelijke zaken regelt, zodat 
behandelaren zich nu primair kunnen bezighouden met de behandeling van cliënten, de 
bijbehorende multidisciplinaire afstemming en het borgen van kwaliteit en deskundigheid 
in het algemeen. Careyn maakt in enkele districten structureel gebruik van externe 
behandeldiensten voor specifieke diensten of regio’s, om passende zorg en behandeling 
bieden, om over voldoende professionele deskundigheid te beschikken en/of om het 
deskundigheidsniveau verder te ontwikkelen. 
 
Ook hebben alle locaties, per 10 fte zorgverlener, iedere week gedurende zestien uur een 
kwaliteitsverpleegkundige beschikbaar (meestal niveau 5). Dit komt neer op omstreeks  
1 fte kwaliteitsverpleegkundige per 50 cliënten. Deze functie heeft concernbreed gestalte 
gekregen op basis van eenzelfde taakfunctiebeschrijving. De inzet van de 
kwaliteitsverpleegkundige is gericht op het bewaken van de kwaliteit van de individuele 
cliëntenzorg, de ontwikkeling van de zorgkwaliteit en van de benodigde aanspreekcultuur. 
Verder heeft Careyn nuttig gebruik gemaakt van de ondersteuning vanuit het programma 
Waardigheid en Trots om bijvoorbeeld het inzicht en het zorgaanbod op het gebied van 
(persoonsgerichte) dagbesteding te verbeteren. 
Tevens heeft de raad van bestuur sinds de zomer van 2018 een professionele adviesraad 
(PAR) geïnstalleerd voor gevraagde en ongevraagde adviezen aan de raad van bestuur bij 
de verdere ontwikkeling (van het zorgaanbod) van Careyn.  

 
De inspectie constateert bij zorgverleners voldoende veiligheid en professionaliteit als 
basis voor de aanspreekcultuur en de toetsbare opstelling van/bij Careyn: 
 
De gekozen overlegstructuur met multidisciplinair overleg, met gedragsvisites en 
omgangsoverleg en/of periodiek ZorgTeamBehandeloverleg, ondersteunt de 
professionele sturing net als het periodieke teamoverleg en het overleg van het lokale 
ontwikkelteam.  
 
Bij haar locatiebezoeken33 bij Careyn heeft de inspectie sprekende voorbeelden gezien 
van de ontwikkeling van professionele verantwoordelijkheid, eigenaarschap en 
aanspreekcultuur. Zorgverleners vertellen daarbij zich veilig te voelen voor het geven en 
krijgen van feedback. Tevens blijkt uit een interne audit bij Careyn dat de 
meldingsbereidheid van onvoorziene gebeurtenissen bij zorgverleners passend is. 

                                                
32  ‘Managementkaders voor sturing op kwaliteit & veiligheid’. 
33  In 2018 bracht de inspectie 21 bezoeken aan locaties van Careyn (9 monitorbezoeken en 12 toetsbezoeken). 
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Volgens zorgverleners hebben bestuurder en/of districtsdirecteur, na signalen over 
afgenomen veiligheid, passende maatregelen getroffen om het werkklimaat te herstellen 
 
De inspectie heeft Careyn de laatste jaren intensief gemonitord met veel onaangekondigde 
inspectiebezoeken. Desgevraagd heeft Careyn steeds opnieuw gevraagde informatie willen 
en kunnen aanleveren voor inzage. 
 
Careyn beschikt over betrouwbare managementinformatie; eventuele risico’s komen in 
beeld:  
 
Vanaf januari 2018 heeft Careyn haar managementinformatiesysteem via een 
elektronisch dashboard toegankelijk gemaakt voor de leidinggevenden van de locaties en 
voor de districtsdirecteuren. 
 
Leidinggevenden van locaties leggen periodiek verantwoording af aan de districtsdirectie 
over de kwaliteit van zorg. Verder voeren zij op districtsniveau onderling 
afstemmingsoverleg. Een lid van de raad van bestuur is structureel aanwezig bij 
dergelijk overleg om goed op de hoogte te zijn van de gang van zaken op de locaties. 
Ook leden van de raad van toezicht geven in gesprekken met de inspectie aan dat zij 
tijdig, actueel en voldoende geïnformeerd zijn over de stand van zaken in de organisatie. 
Daarnaast nemen leden van de raad van toezicht deel aan het interne en externe 
auditprogramma van Careyn; dit levert hen een persoonlijke indruk van de realiteit bij 
Careyn.   
 
De inspectie constateert dat Careyn een doeltreffend kwaliteitssysteem heeft ingericht en 
geïmplementeerd, waarmee zij de kwaliteit van zorg systematisch bewaakt, beheerst en 
verbetert: 
 
Sinds september 2018 heeft Careyn een operationeel integraal kwaliteitssysteem voor het 
bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg naar aanleiding van 
onvoorziene gebeurtenissen in de zorg (MOZ). Careyn registreert deze gebeurtenissen 
elektronisch en analyseert en monitort de benodigde verbeteringen via een 
verbeterregister. De rol van kwaliteitsverpleegkundigen bij het bewaken en signaleren van 
kwaliteitsveranderingen is geformaliseerd en concernbreed doorgevoerd. De elektronische 
communicatie via het kwaliteitsmanagementsysteem is hiervoor passend ingericht. 
 
Per locatie heeft de raad van bestuur een ontwikkelteam ingesteld dat onder leiding van 
de leidinggevende op de locatie zorgt dat de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod 
actief wordt gemonitord, bewaakt en ontwikkeld. Onder meer de kwaliteitsverpleeg-
kundigen nemen deel aan het ontwikkelteam.  
Bij de inspectiebezoeken (zie hoofdstuk 4) is gebleken dat Careyn deze PDCA cyclus volgt  
 
In de elektronisch beheerde verbeterregisters zijn eveneens de resultaten opgenomen van 
interne- en externe audits en bevindingen over de kwaliteit van zorg uit relevant overleg 
in districten en op locaties.  
 
Via het concernbreed functionerende kwaliteitsmanagementsysteem heeft de raad van 
bestuur een actueel en realistisch beeld van de procesgang binnen de organisatie en van 
het niveau van de professionele kwaliteit en veiligheid van de zorg.  
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5.2.3 Bevindingen bij aanwijzingsaspect k): 
Careyn maakt aantoonbaar met bovenstaande te voldoen aan de Governancecode Zorg 
(2017): 
 
Careyn voldoet aan de voorwaarde dat de besturing van de organisatie is ingericht en 
verloopt zoals beschreven in de Governancecode Zorg (2017).  
In november 2018 zijn bij Careyn de eerdere tekortkomingen daarbij weggenomen; de 
inspectie constateert onder meer dat de raad van bestuur en de raad van toezicht – bij 
aansturing van Careyn – aandacht hebben voor de kwaliteit en veiligheid en zij houden 
deze focus bij risico- en belangenafwegingen.  
 
De inspectie constateert dat de inrichting van aansturing en intern toezicht bij Careyn 
passen bij de uitgangspunten in de gedragscode voor goed bestuur: 
 
De statuten van Careyn vormen de basis van de inrichting van de governancestructuur bij 
Careyn. Er is bijvoorbeeld een vastgesteld bestuursreglement waarin specifieke taken en 
plichten, individueel en tezamen, beschreven zijn. Tevens is het informeren van de raad 
van toezicht gereglementeerd en is vastgelegd over welke onderwerpen de raad van 
bestuur zelfstandig beslist en voor welke onderwerpen instemming van de raad van 
toezicht nodig is.  
 
Per 1 februari 2018 heeft de raad van toezicht een nieuwe vaste CFO benoemd binnen de 
raad van bestuur. Sinds dat moment functioneert de raad van bestuur als voltallig 
bestuursorgaan. De bestuurders zijn lid van de NVZD en nemen structureel, deel aan 
intercollegiale reflecties en andere activiteiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 
 
Sinds medio 2016 heeft de raad van toezicht haar aftreedschema versneld doorgevoerd. 
Sinds begin 2018 zijn alle zetels weer ingevuld en functioneert de raad voltallig. Per 1 juni 
2018 is ook een nieuwe voorzitter aangetreden; daarmee is de raad van toezicht geheel 
vernieuwd sinds november 2016. Ook de raad van toezicht heeft een onderlinge verdeling 
van aandachtspunten en bereidt via deelcommissies informatievoorziening, advisering en 
besluitvorming voor. 
 
De inspectie constateert dat Careyn goede en veilige zorg voorop zet en deze focus houdt 
bij haar risicomanagement; de raad van toezicht is adequaat geïnformeerd voor het 
kritisch volgen van belangenafwegingen en besluiten van de raad van bestuur: 
 
Intussen heeft Careyn haar visie op kwaliteit en veiligheid aangepast. De raad van 
bestuur volgt in beleid de visie dat zorgverleners bij hun professionele taakuitoefening 
voldoende door management en organisatie gefaciliteerd en ondersteund moeten 
worden. Dit is uitgewerkt in een vastgesteld document34 waarin kaders zijn vastgelegd. 
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden op die gebieden belegd en weet wat er in en 
om Careyn speelt. Careyn gebruikt diverse gremia voor in- en tegenspraak om eventuele 
risico’s tijdig te signaleren en bestrijden. Hiervoor maakt Careyn gebruik van de kennis 
en ervaring van cliënten, professionals en medewerkers. 
 
Uit gesprekken en documenten blijkt dat Careyn in 2018 diverse belangen moest 
afwegen. Careyn heeft er bewust voor gekozen om de aansturing van het concern in 
2018 nog centraal te coördineren; onder meer om snelheid te brengen en te houden in 
de veelheid van noodzakelijke verbeteringen. Met deze aanpak heeft Careyn haar visie 
op de kwaliteit en veiligheid van de zorg eenduidig kunnen uitdragen, daadkrachtig en 
gericht kunnen (bij)sturen en de resultaten strikt kunnen monitoren en bewaken.  

                                                
34   ‘Managementkaders voor sturing op kwaliteit & veiligheid’. 
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Careyn geeft in haar resultaatsverslag aan dat het voor de langere termijn van belang is 
om te werken aan meer regelruimte voor teams en locaties, en dat zij daarbij gefaciliteerd 
worden door de districten. Careyn vindt zorgvuldigheid en het juiste tempo daarbij van 
groot belang. 
 
Sinds maart 2018 heeft de raad van bestuur op tijdelijke basis een programmadirecteur 
benoemd ter ondersteuning van de aansturing van het omvangrijke verbeterprogramma 
bij Careyn om het kwaliteitsbeleid en het financiële beleid met elkaar in balans te brengen 
en te houden. Careyn voorkomt hiermee dat haar zorgkwaliteit en bedrijfsvoering 
nogmaals ver van elkaar vervreemd raken.  
 
De leden van de raad van toezicht hebben zicht op de sturing van de organisatie vanuit het 
primaire proces en vormen zich een persoonlijke indruk van de actuele situatie bij Careyn. 
De raad van toezicht heeft de inspectie bij herhaling verteld dat zij openheid en 
transparantie ervaart bij het bespreken van risicoanalyses met de raad van bestuur. 
Gedurende het verbeterproces heeft de raad van bestuur steeds gezorgd voor adequate 
informatie over voortgang. Daarnaast heeft de raad van toezicht, als garantie voor 
voldoende in- en tegenspraak en in aanvulling op de informatie van de bestuurder, – net 
als in 2017 – ook in 2018 gezorgd voor nauwe aansluiting met de interne stakeholders 
van Careyn. Verder hebben leden van de raad van toezicht deelgenomen aan interne en 
externe audits op locaties en sprak de nieuwe voorzitter bij zijn aantreden met de 
belangrijkste externe stakeholders.  
 
De inspectie constateert dat Careyn zich verantwoordt voor haar prestaties en gedragingen: 
 
De informatie die Careyn over haar organisatie kenbaar maakt op haar website, in haar 
jaarverslag, kwaliteitsverslag, resultaatverslagen en onderzoeksrapporten komt overeen 
met het beeld dat de inspectie van Careyn heeft. De raad van bestuur communiceert een 
realistische visie over de kwaliteit en de risico’s van de organisatie van de zorg bij Careyn.  
Careyn levert haar informatie tijdig en conform afspraken aan.  
 
Naast de locatiebezoeken en informatiedagen heeft de inspectie ook de onderzoeken 
beoordeeld die Careyn heeft aangeleverd vanuit haar wettelijke plicht (meldingen als 
bedoeld in art. 11 Wkkgz). Die onderzoeken zijn van een constante kwaliteit gebleken, 
waarbij geleerd is van de calamiteiten of andere ernstige incidenten. De meeste locaties 
van Careyn melden frequent. De inspectie ontvangt dergelijke meldingen relatief snel 
nadat de onvoorziene gebeurtenis heeft plaatsgehad . 
 
De inspectie constateert dat cliënten en zorgverleners van Careyn leiderschap ervaren en 
vertrouwen hebben in het bestuur van de organisatie: 
 
Careyn levert zorg op 30 verschillende locaties. Door de betrokkenheid van zovelen is 
organisatiebreed en overal tegelijk een stuwende kracht ontstaan. Zo heeft Careyn haar 
organisatie- en cultuurverandering in alle districten tijdig in de gewenste richting in 
beweging gekregen. Diverse gesprekspartners, waaronder de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad, hebben aan de inspectie kenbaar gemaakt dat zij vertrouwen hebben 
in de huidige bestuurders van Careyn. Daarnaast heeft de inspectie in 2018 bij haar 
locatiebezoeken35 bij Careyn overal sprekende voorbeelden gezien van de ontwikkeling 
van professionele verantwoordelijkheid, eigenaarschap en aanspreekcultuur. 
Zorgverleners tonen grote inzet om bij te dragen aan verbeteringen en spreken met 
trots over hun vorderingen en die van Careyn. 

                                                
35  In 2018 bracht de inspectie 21 bezoeken aan veelal verschillende zorglocaties van Careyn  

(9 monitorbezoeken en 12 toetsbezoeken). 
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Bijlage 1 Methode inspectiebezoeken en selectie locaties 

De inspectie selecteerde voor dit onderzoek zes locaties op basis van de informatie in het 
toegezonden resultaatverslag door Careyn. De inspectie koos de bezochte locaties, evenredig 
verspreid over de vier districten van Careyn. Daarbij koos de inspectie twee locaties die 
volgens het resultaatverslag van Careyn, op relevante punten, redelijk goede beoordelingen 
hadden gekregen bij de interne audits van Careyn. Ook koos de inspectie twee locaties die de 
inspectie eerder bezocht had. Tenslotte koos de inspectie nog twee andere locaties die sinds 
2016 niet waren bezocht door de inspectie. 
 
Tijdens inspectiebezoeken toetsen drie inspecteurs of de zorg wordt gegeven zoals is 
voorgeschreven in wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld 
vastgestelde kwaliteitskaders. Bij deze zes inspectiebezoeken was één van de inspecteurs 
nog niet eerder bij het toezicht op Careyn betrokken. 
Bij dit onderzoek beperkt de inspectie zich tot het beoordelen in hoeverre Careyn op de 
betreffende locatie de aanwijzing heeft nageleefd. De inspectie richt zich hiervoor specifiek 
op de genoemde aspecten in de aanwijzing. Het beoordelen ervan gebeurt aan de hand van 
het beschikbare toezichtkader van de inspectie. Voor de beoordeling beperkt de inspectie 
zich bij dit onderzoek tot een tweepuntschaal.  
In dit rapport zijn de aspecten uit de aanwijzing steeds geordend naar thema en opgesomd 
aan de hand van a) tot en met m). 
 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens een 
inspectiebezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te 
vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door Careyn geboden zorg voldoet aan 
relevante wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Bij de introductie van de inspectiebevindingen per locatie beschrijft de 
inspectie welke informatiebronnen gebruikt zijn om tot de beoordelingen te komen.  
Inspecteurs beoordelen op het niveau van de dagelijkse zorgverlening of de zorgaanbieder 
goede zorg verleent. Om een beeld te krijgen van de locatie starten de inspecteurs met een 
kort gesprek met de eindverantwoordelijke van die dag of de leidinggevende. Daarnaast vindt 
een rondleiding door de locatie plaats waardoor de inspecteurs zich een beeld kunnen vormen 
van de leefsituatie van de cliënten en de werksituatie van de zorgmedewerkers. Daarna zijn 
de inspecteurs voor een groot deel van de tijd op de afdelingen of in de woningen aanwezig 
en onderzoeken of en hoe cliënten hun zorg ontvangen. In verschillende huiskamers voeren 
de inspecteurs door de dag heen gesprekken met zorgmedewerkers, behandelaren, cliënten 
en/of cliëntvertegenwoordigers. De inspectie ziet meerdere cliëntdossiers en documenten in 
en woont zo mogelijk overlegvormen bij zoals een multidisciplinair overleg, een 
overdrachtsmoment of een ander relevant overleg.  
 
Kortom, waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van de volgende informatiebronnen: 
- een rondgang over de locaties; 
- cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers van cliënten;  
- gesprekken met zorgverleners op afdelingen; 
- gesprekken met behandelaars; 
- gesprekken met locatieverantwoordelijken en/of regiomanagement; 
- inzage in cliëntdossiers; 
- documenten, genoemd in bijlage 4; 
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Bijlage 2 Korte beschrijving bezochte locaties 
 
 
Beschrijving locatie en kenmerken Weddesteyn 
 
Locatie 
Weddesteyn valt onder de aansturing van district Utrecht-West van Careyn. De huidige 
locatiemanager stuurt sinds augustus 2018 Weddesteyn aan. Deze manager is tevens 
leidinggevende voor het naburige Waterschapshuis. Op 1 januari 2019 wijzigt de 
managementstructuur, waarmee de span of control kleiner wordt. Dan starten twee vaste 
managers voor deze twee locaties; een voor de psychogeriatrische zorg en een voor de 
somatische zorg.  
 
Weddesteyn valt sinds 2009 onder Careyn. Weddesteyn heeft in totaal plaats voor  
128 cliënten. Enerzijds heeft de locatie drie paviljoens voor elk 24 cliënten met een 
psychogeriatrische zorgvraag. Deze paviljoens (zes cliënten per huiskamer) zijn 
aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. Anderzijds heeft Weddesteyn twee afdelingen voor 
cliënten met somatische problematiek, één afdeling biedt ruimte aan 12 en één afdeling 
biedt ruimte aan 22 cliënten. Tevens biedt Weddesteyn geriatrische revalidatiezorg aan  
22 cliënten.  
De cliënt beschikt over een eigen kamer met badkamer. Iedere afdeling heeft 
gemeenschappelijke ruimtes en minstens één huiskamer. Weddesteyn maakt voor de 
warme maaltijden gebruik van een regenereersysteem en van vrijwilligers die op 
huiskamers komen koken. Cliënten gebruiken de maaltijd in een huiskamer, op de eigen 
kamer of desgewenst beneden in de restauratie. 
 
Cliënten 
De cliënten hebben een zorgprofiel voor langdurig verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. Deze cliënten hebben zorgprofielen met (zeer) intensieve dementiezorg en 
intensieve verpleging en verzorging. Op locatie Weddesteyn hebben 63 cliënten een 
zorgprofiel VV 5, 28 cliënten hebben een zorgprofiel VV 6, 15 cliënten hebben een 
zorgprofiel VV 7 en drie cliënten hebben een zorgprofiel VV 8. Daarnaast zijn er  
22 cliënten met een indicatie voor geriatrische revalidatie zorg. Dit type zorg kenmerkt 
zich door intensieve multidisciplinaire zorg en behandeling met een tijdelijk karakter.  
 
Zorgverleners 
Iedere afdeling binnen Weddesteyn heeft zijn eigen team van zorgverleners. In totaal zijn 
er binnen Weddesteyn zes teams. Hiervoor zijn in totaal circa 134 fte beschikbaar.  
Ieder team bestaat uit voornamelijk verzorgenden niveau 3. Daarnaast werken bij 
Weddesteyn een aantal verpleegkundigen niveau 4 en een aantal helpenden niveau 2. Het 
aantal EVV-ers komt neer op één op circa zes cliënten. Weddesteyn beschikt samen met 
het naburige Waterschapshuis over drie kwaliteitsverpleegkundigen. Deze zijn in dienst 
van Careyn.  
Weddesteyn werkt zoveel mogelijk met vaste vervangers. Als uitzendkrachten nodig zijn 
werkt Weddesteyn, in afstemming met DuoZorg B.V. dat onderdeel is van Careyn, 
voornamelijk met bekende uitzendkrachten. Deze worden ingehuurd via een lokaal 
uitzendbureau. 
Weddesteyn heeft een eigen behandeldienst. Hierin zitten drie vaste specialisten 
ouderengeneeskunde, twee basispsychologen en één GZ-psycholoog, een verpleegkundig 
specialist en verschillende paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedist, en diëtist. Ook is een tandarts verbonden aan de locatie. 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het gemiddelde verzuim bij Weddesteyn tot en met 
oktober circa 8,4%. Vorig jaar was het verzuim in november 8,7%.  
Begin november 2018 heeft Weddesteyn zo’n 15,2 fte vacatureruimte.  



 

Rapport naleving aanwijzing d.d. 7 november 2017 Stichting Careyn 

Bijlage 2 Beschrijving bezochte locaties  

 

Pagina 78 van 84 

 

Beschrijving locatie en kenmerken Swellengrebel 
 
Locatie 
Swellengrebel valt onder de aansturing vanuit district Utrecht Stad van Careyn.  
Swellengrebel is een locatie voor cliënten met een psychogeriatrische of somatische 
zorgvraag.  
 
Swellengrebel kent vier afdelingen, verdeeld over vier woonlagen.  
Swellengrebel heeft in totaal plaats voor 86 cliënten. Er zijn twee gesloten afdelingen op 
de derde en vierde etage, aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. Hier verblijven cliënten 
met voornamelijk psychogeriatrische zorgvraag. Op de eerste en tweede etage verblijven 
voornamelijk cliënten met somatische problematiek. Iedere afdeling biedt ongeveer ruimte 
aan 25 cliënten.  
Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer met badkamer. Iedere afdeling heeft twee 
huiskamers. 
Swellengrebel beschikt over diverse voorzieningen, zoals een restaurant, kapper en een 
stilteruimte. 
 
Cliënten 
De cliënten hebben een zorgprofiel voor langdurig verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. Deze cliënten hebben zorgprofielen met (zeer) intensieve dementiezorg en 
intensieve verpleging en verzorging. 42 cliënten hebben een ZZP VV 5, 36 cliënten hebben 
een zorgprofiel VV 6, 5 cliënten hebben een VV 7 en drie cliënten hebben een VV 8.  
 
Zorgverleners 
Een locatiemanager stuurt Swellengrebel aan. Iedere afdeling binnen Swellengrebel heeft 
zijn eigen team van zorgverleners. In totaal zijn er binnen Swellengrebel vier teams.  
Ieder team bestaat voornamelijk uit verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 
4, een (coördinerend) verpleegkundige, enkele helpenden of voedingsassistenten. Het 
aantal EVV-ers komt neer op drie à vier op per afdeling.  
Twee kwaliteitsverpleegkundige coachen ieder twee teams op kwaliteit van zorg. 
Swellengrebel maakt, in afstemming met DuoZorg B.V. (onderdeel van Careyn) gebruik 
van een lokaal uitzendbureau. Hierbij maakt Swellengrebel zoveel mogelijk gebruik van 
vaste invalkrachten die beschikken over benodigde bekwaamheden. 
 
Het behandelteam in de regio Utrecht is in dienst bij Careyn. Swellengrebel heeft twee 
vaste specialisten ouderenzorg. De rest van het behandelteam bestaat uit psychologen, 
fysiotherapeuten, een ergotherapeut, een logopedist en diëtisten.  
 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Swellengrebel circa 10,1%.  
Ten tijde van het inspectiebezoek kent Swellengrebel geen openstaande vacatures.  
De teams krijgen coaching van een coach die hen ondersteunt bij het ontwikkelen van 
kwaliteit en organisatie. 
 
Beschrijving locatie en kenmerken Grootenhoek 
 
Locatie 
Grootenhoek valt onder de aansturing vanuit district Zuid Hollandse Eilanden/Breda van 
Careyn. Het is een locatie voor intramurale ouderenzorg en kent vijf afdelingen. De 
zorglocatie is erkend in de zin van de Wet Bopz. 
Grootenhoek heeft in totaal plaats voor 75 cliënten. Het zorgaanbod is enerzijds gericht op 
de zorg aan 30 cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag. Anderzijds heeft 
Grootenhoek twee afdelingen met somatische problematiek, een afdeling biedt ruimte aan 
11 en één afdeling biedt ruimte aan zes cliënten. 
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Ten tijde van het inspectiebezoek heeft Grootenhoek een gesloten afdeling en een afdeling 
waar zes cliënten wonen door een instroombeperking sinds het eerste kwartaal van 2018. 
De lege plaatsen zullen gefaseerd opgevuld worden.  
 
Iedere afdeling heeft twee huiskamers en een team. Op de afdelingen verblijven de 
cliënten in twee huiskamers. 
 
Cliënten 
Deze cliënten hebben een zorgprofiel voor langdurig verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. De cliënten hebben zorgprofielen met (zeer) intensieve dementiezorg en 
intensieve verpleging en verzorging. 15 cliënten hebben een zorgprofiel VV 5, 14 cliënten 
een VV 7 en 1 cliënt VV 9B. Daarnaast hebben 17 cliënten een VV 6. Per afdeling wonen er 
nu maximaal 15 cliënten. 
 
Zorgverleners 
Een locatiemanager stuurt Grootenhoek aan.  
Iedere afdeling binnen Grootenhoek heeft zijn eigen team van zorgverleners. In totaal zijn 
er binnen Grootenhoek vijf teams. Ieder team bestaat uit voornamelijk verzorgenden 
niveau 2 en 3. Daarnaast werken er bij Grootenhoek een aantal verpleegkundigen  
niveau 4.  
Grootenhoek heeft een kwaliteitsverpleegkundige in dienst (niveau 6) en twee 
kwaliteitsverpleegkundigen in opleiding. 
Eventuele invallers worden, in afstemming met DuoZorg B.V. (onderdeel van Careyn, 
voornamelijk ingehuurd via een lokaal uitzendbureau. 
 
Grootenhoek maakt gebruik van een externe aanbieder van medische zorg. Met een aantal 
vaste specialisten ouderenzorg en specialistisch verpleegkundigen levert deze organisatie 
alle medische zorg bij Careyn in de regio Hellevoetsluis. De rest van het behandelteam, 
bestaande uit psychologen en paramedici, zijn in dienst bij Careyn.  
 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Grootenhoek circa 6,4%. Het 
verzuim in januari 2018 bedroeg 9%. 
Het locatiemanagement geeft aan dat er op dit moment geen vacatures zijn. 
 
Beschrijving locatie en kenmerken Hart van Rozenburg 
 
Locatie 
Hart van Rozenburg valt onder de aansturing vanuit district Zuid Hollandse Eilanden van 
Careyn. De Manager Zorg stuurt de locatie Hart van Rozenburg aan. Deze manager is 
tevens leidinggevende voor het naburige Blankenburg en de twee extramurale teams 
werkzaam binnen gemeente Rozenburg.  
Hart van Rozenburg is een locatie voor intramurale ouderenzorg. De locatie kent twee 
afdelingen, verdeeld over twee woonlagen.  
Hart van Rozenburg heeft in totaal plaats voor 28 cliënten. Beide afdelingen van de locatie 
zijn aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer 
met badkamer. Iedere afdeling heeft twee gemeenschappelijke ruimtes, waar zeven 
cliënten kunnen verblijven. Hart van Rozenburg noemt deze ruimtes welzijnsruimtes.  
Iedere welzijnsruimte heeft zijn eigen keuken, waar iedere avond vers gekookt wordt.  
Cliënten gebruiken de maaltijd in de huiskamer of op de eigen kamer. 
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Cliënten 
Alle cliënten hebben een zorgprofiel met verblijf inclusief (multidisciplinaire) behandeling. 
De cliënten hebben zorgprofielen voor beschermd wonen met (zeer) intensieve 
dementiezorg en intensieve verpleging en verzorging. Op de bezoekdag hebben  
26 cliënten een zorgprofiel VV 5 en twee cliënten hebben een ZZP VV 7.  
 
Zorgverleners 
Iedere afdeling binnen Hart van Rozenburg heeft zijn eigen team van zorgverleners. In 
totaal zijn er binnen Hart van Rozenburg twee teams. Ieder team bestaat uit voornamelijk 
verzorgenden niveau 3. Daarnaast werken er bij Hart van Rozenburg een aantal 
verpleegkundigen niveau 4 en twee helpenden. Het aantal EVV-ers komt neer op één op 
circa zeven cliënten.  
Hart van Rozenburg heeft één kwaliteitsverpleegkundige (circa 0,9 fte) in dienst.  
Op de bezoekdag maakt Hart van Rozenburg nauwelijks gebruik van invalkrachten. 
Eventuele invallers worden, in afstemming met DuoZorg B.V. dat onderdeel is van Careyn, 
voornamelijk ingehuurd via een lokaal uitzendbureau. 
 
Hart van Rozenburg heeft eigen behandelaren in dienst. Dit zijn een basisarts, een 
specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. Ook de fysiotherapeut en de 
ergotherapeut zijn in dienst van Hart van Rozenburg. Op aanvraag kan de locatie gebruik 
maken van een geestelijk verzorgende, een logopedist en een diëtist. Deze zijn in dienst 
van Careyn. In de avonden en weekenden maakt Hart van Rozenburg gebruik van een 
externe behandeldienst.  
 
Ten tijde van het inspectiebezoek is het gemiddelde verzuim bij Hart van Rozenburg tot en 
met oktober 4,35% . In de maand oktober is het omstreeks 2,5%.  
De Manager Zorg geeft aan dat er op dit moment geen vacatures zijn.  
 
Beschrijving locatie en kenmerken Careyn-Parkwijk 
 
Locatie 
Parkwijk valt onder de aansturing vanuit district Utrecht-Stad van Careyn. De Manager 
Zorg stuurt de locatie Parkwijk aan. Deze manager is tevens leidinggevende voor de 
overige drie KSW locaties van Utrecht-Stad.  
Parkwijk is een locatie voor intramurale ouderenzorg. De locatie kent drie etages, 
verdeeld over drie woonlagen.  
Parkwijk heeft in totaal plaats voor 18 cliënten. De locatie is aangemerkt in de zin van de 
Wet Bopz. Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer met badkamer. Iedere etage heeft 
een gemeenschappelijke ruimte en huiskamer, waar ongeveer zes cliënten kunnen 
verblijven.  
Iedere etage van Parkwijk beschikt over een eigen keuken. De zorgverleners op de 
groepen koken zelf. Cliënten gebruiken de maaltijd in de huiskamer of op de eigen kamer. 
 
Cliënten 
Alle cliënten hebben een zorgprofiel met verblijf inclusief (multidisciplinaire) behandeling. 
De cliënten hebben zorgprofielen voor beschermd wonen met (zeer) intensieve 
dementiezorg en intensieve verpleging en verzorging. Op de bezoekdag hebben  
16 cliënten een zorgprofiel VV 5 en twee cliënten een zorgprofiel VV 7.  
 
Zorgverleners 
Parkwijk heeft zijn eigen team van zorgverleners. Zorgverleners verdelen zich over de drie 
etages. De EVV-ers van de cliënten werken vast op een etage, de overige zorgverleners 
werken waar nodig. Het team bestaat uit voornamelijk verzorgenden IG. Daarnaast 
werken er bij Parkwijk een aantal verpleegkundigen niveau 4 en een aantal helpenden. 
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Het aantal EVV-ers komt neer op één op circa zes cliënten. De KSW locaties van Utrecht-
Stad hebben twee kwaliteitsverpleegkundigen (circa 2 fte) tot hun beschikking. De 
kwaliteitsverpleegkundigen hebben ieder twee locaties onder zich. Parkwijk beschikt 
daarmee over 0,5 fte aan kwaliteitsverpleegkundige.   
Eventuele invallers worden ingehuurd via DuoZorg B.V. (onderdeel van Careyn). 
 
Parkwijk maakt gebruik van het behandelteam van Utrecht-Stad. De locatie werkt met 
vaste behandelaren. Dit zijn een verpleegkundig specialist, een specialist 
ouderengeneeskunde, een basispsycholoog en verschillende paramedici.   
 
Ten tijde van het inspectiebezoek was het ziekteverzuim bij Parkwijk circa 5,9%.  
De Manager Zorg geeft aan dat Parkwijk op het moment 0,2 fte aan vacatureruimte heeft.  
 
Beschrijving locatie en kenmerken De Ark 
 
Locatie 
De Ark valt onder de aansturing vanuit district Delft Westland Oostland/Nieuwe Waterweg-
Noord van Careyn. Sinds een week stuurt een nieuwe locatiemanager De Ark aan. Hiertoe 
is besloten vanwege uitval door ziekte. Binnen het district vervangen de locatiemanagers 
elkaar en is er afstemming en nauwe samenwerking. 
 
De Ark heeft in totaal plaats voor 82 cliënten. Enerzijds heeft de locatie kleinschalig 
wonen (KSW) voor 30 cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag. Deze KSW is 
aangemerkt in de zin van de Wet Bopz. Op dit moment zijn er in het KSW vier huisjes. 
Twee huisjes vormen een afdeling. Anderzijds heeft De Ark een woonzorgcomplex met  
52 cliënten in appartementen (voorheen verzorgingshuis). Dit is afdeling licht verblijf. 
Bij KSW zijn de huisjes gekoppeld aan elkaar en door middel van tussendeuren 
verbonden. Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer. Per twee cliënten is een 
badkamer beschikbaar. Iedere afdeling heeft gemeenschappelijke ruimtes en minstens 
één huiskamer.  
Het gebouw beschikt over een ruim restaurant waarvan ook ouderen vanuit de 
woonzorgafdeling en vanuit de buurt gebruik van maken. Op KSW koken de zorgverleners 
de avondmaaltijd op de afdeling.   
 
Cliënten 
De cliënten hebben een zorgprofiel voor langdurig verblijf inclusief (multidisciplinaire) 
behandeling. Deze cliënten hebben zorgprofielen met (zeer) intensieve dementiezorg en 
intensieve verpleging en verzorging. Bij KSW wonen 30 cliënten, vier van hen hebben een 
zwaarder zorgprofiel (ZZP 7) Van de 52 cliënten die op de woonzorgafdeling verblijven 
hebben negen cliënten een zorgprofiel met intensieve en verzorging en verpleging (één 
ZZP 5 en acht ZZP 6). Het merendeel (31) van de cliënten heeft op deze afdeling een 
zorgzwaarteprofiel ZZP 4.  
 
Ten tijde van het inspectiebezoek realiseert De Ark voor haar KSW een uitbreiding naar  
38 cliënten en is de benodigde verbouwing in volle gang; er komt een extra huiskamer. 
 
Zorgverleners  
Iedere afdeling binnen De Ark heeft zijn eigen team van zorgverleners. In totaal zijn er 
binnen De Ark drie teams. Twee teams op KSW en een op afdeling Licht. Ieder team 
bestaat voornamelijk uit verzorgenden niveau 3 (V-IG en/of V-AG) en uit enkele 
helpenden niveau 2 of 2+. Daarnaast werken er bij De Ark een aantal verpleegkundigen 
niveau 4.  
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De Ark heeft twee kwaliteitsverpleegkundigen (samen 1,55 fte) in dienst. Bij waarneming 
zijn voor vragen en overstijgende problemen de kwaliteitsverpleegkundigen van de andere 
locatie binnen het District DWO/NWN beschikbaar.  
Het behandelteam dat betrokken is bij De Ark bestaat uit twee specialisten ouderenzorg 
en een basisarts. Tevens werken in het team psychologen en logopedisten. Zij zijn in 
dienst bij Careyn. 
Zij werken zeer laagdrempelig met elkaar samen. Daarnaast werken zij intensief samen 
met lokale fysiotherapeuten en ergotherapeuten.  
Ten tijde van het inspectiebezoek was het gemiddelde verzuim bij De Ark tot en met 
oktober 2018 7,8%. Sinds de zomervakantie zijn er geen vacatures bij De Ark.  
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- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.  
- Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging 2011.  
- Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. 
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, januari 2017. 
- Nota Medische verslaglegging Verenso 2009. 
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 
- De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor  

langdurige zorg, Nivel, 2012.  
- Richtlijn Verenso Onbegrepen gedrag. 
- Zorgbrede Governancecode 2010. 
- Zorgbrede Governancecode 2017.  
- Toezichtkader Goed Bestuur IGZ/NZa 2016. 
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Opgevraagd: 
- ontvangen resultaatverslag d.d. 7 november 2018; 
- verzuimoverzicht Careyn t/m oktober 2018. 

 
Tijdens de locatiebezoeken heeft de inspectie steeds gevraagd onderstaande documenten 
in te kunnen zien voor de betreffende locatie.  
- Overzicht aanwezige cliënten (aantal en zorgzwaarteprofiel per afdeling).  
- Overzicht van aantal zorggebonden fte (per functieniveau/per afdeling), inclusief 

beschikbare fte voor behandeling. 
- Gegevens basisrooster en gerealiseerd dagrooster op teamniveau 

(bezoekweek/bezoekdag). 
- Ontwikkeling verzuimgegevens locatie sinds november 2017. 
- Actuele vacatures per functieniveau en gegevens over verloop in 2018. 
- Afgesproken overlegstructuur op de locatie en binnen betreffend district. 
- Scholingsplan 2017-2019 en overzicht van de gevolgde scholing in 2017 en 2018 

(onderwerp, aantal/deelnemers, functie/niveau, status afgerond). 
- Meldingenoverzicht en analyses van incidenten in de zorg (MIC 2018). 
- Verbeterplan(nen) naar aanleiding van MIC analyses (vanaf 2018),  

inclusief status. 
- Relevante dashboardgegevens voor de aansturing van goede zorg. 
- Overzicht van de interne en externe audits in 2018 en de resultaten voor de locatie 

(voor zover niet al opgenomen in het ontvangen resultaatverslag).  
 

Verdere relevante informatie:  
- Website www.Careyn.nl. 
- Inspectiebrief (kenmerk: 2018-2205993/V2009925) over oriënterend bezoek locatie  

Tuindorp-Oost op 16-11-2018 n.a.v. meldingen. 
- Jaarverslag 2017 van Careyn. 
- Kwaliteitsplan 2018 van Careyn. 

 
 
 

http://www.careyn.nl/
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