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T.a.v. de raad van bestuur 
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2594 AH DEN HAAG 

 

 

 

 

Datum  29 maart 2018 

Onderwerp  Toets begunstigingstermijn van de last onder dwangsom artikel 

29, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

 

 

 

Geachte raad van bestuur, 

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de 

inspectie) heeft op 11 augustus 2017 een aanwijzing op grond van artikel 27 van 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gegeven aan Stichting Just 

Care (hierna: Just Care).  

 

Op 12 december 2017 constateerde de inspectie dat Just Care niet volledig heeft 

voldaan aan de op 11 augustus 2017 gegeven aanwijzing. Om de naleving van de 

aanwijzing alsnog te bewerkstelligen, legde de inspectie namens de Minister van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport, Just Care op 9 februari 2018, op grond van 

artikel 29, eerste lid, van de Wkkgz, in samenhang met artikel 5:32 van de Awb, 

een last onder dwangsom op.  

 

Met deze brief informeer ik u over het feit dat de toezichtsbevoegdheid van de 

inspectie is gestopt en het handhavingstraject (de last onder dwangsom van 

9 februari 2018) is geëindigd.  

Op 19 januari 2018 besloot Just Care formeel te zullen stoppen met de 

behandeling van patiënten vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) en zich 

uitsluitend te richten op begeleiding van patiënten vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

De afgelopen periode heeft Just Care zich daarom gericht op het afbouwen en 

beëindigen van de behandelactiviteiten en niet meer op het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg of het wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen.  

 

De inspectie heeft op 16 maart 2018 een inspectiebezoek gebracht aan Just Care 

De bevindingen daarvan worden hieronder weergegeven.  

Bevindingen  

Stand van zaken op 16 maart 2018  

Het voornemen van Just Care was om de behandelingen op 1 maart 2018 af te 

ronden. Door afwezigheid van de door Just Care ingeschakelde psychiater was dit 

niet binnen deze termijn gelukt. Op 8 maart 2018 was de laatste werkdag van de 

psychiater en werden alle behandelingen afgesloten.  
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Een arbeidscontract en een freelance-overeenkomst van personeelsleden werden 

niet verlengd en waren inmiddels opgezegd. Daarnaast maakte Just Care geen 

gebruik meer van de diensten van het ingehuurde externe adviesbureau.  

De cliëntenraad was geïnformeerd over het besluit van Just Care. Deze raad 

bracht een nieuwsbrief uit voor de cliënten waarin aandacht werd besteed aan 

het staken van de behandelingen.  

 

De inschrijving in de Kamer van Koophandel is aangepast waardoor de 

activiteiten van het verlenen van zorg in het algemeen en medisch specialistische 

zorg in het bijzonder; het bieden van hulp aan mensen met psychische en 

psychiatrische problemen, zijn vervallen.  

 

De activiteiten zijn nu beperkt tot het bieden van begeleiding aan mensen met 

hulpvragen in het kader van de Wmo en het begeleiden in de thuissituatie van 

mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met 

psychosociale problemen. De website van Just Care is inmiddels aangepast. 

 

Daarnaast verzocht Just Care het CIBG om de WTZi toelating te laten intrekken. 

 

Verloop van het proces beëindigen psychiatrische hulpverlening 

Nadat de directie van Just Care besloot te stoppen met de behandelactiviteiten, is 

een protocol ‘beëindiging psychiatrische hulpverlening’ opgesteld.  

Onderstaande acties zijn hierin opgenomen en met de volgende planning:  

 de aankondigingsbrieven aan patiënten en huisartsen van 1 tot en met  

8 februari 2018;  

 afsluitgesprekken met patiënten van 8 tot en met 22 februari 2018; 

 afsluitbrieven aan de huisarts van 15 februari tot begin maart 2018. 

Om de voortgang te bewaken heeft Just Care een overzichtsdocument opgesteld. 

In dit document wordt bijgehouden de actuele stand van zaken en zijn de 

patiënten die medicatie gebruiken extra aangemerkt. 

 

De gesproken medewerkers geven aan zich volledig te hebben ingezet om de 

behandelingen van de patiënten op een zorgvuldige wijze te beëindigen. De 

afsluitende brieven aan huisartsen waren zorgvuldig opgesteld waarbij men 

inzichtelijk inging op de individuele omstandigheden van de betreffende patiënt. 

Zo zag de inspectie dat een patiënt telefonisch niet bereikt werd. De 

behandelaren stuurden vervolgens een contactverzoek aan de betreffende 

patiënt. Daarnaast nam men in de afsluitende brief aan de huisarts op dat de 

betreffende patiënt niet bereikt werd. Na het uitvoeren van deze acties is 

nogmaals geprobeerd de patiënt te bereiken, ditmaal met resultaat.  

 

Het besluit om te stoppen met de behandelingen had veel invloed op de directie 

en de medewerkers. Een aantal medewerkers, zoals onder meer de psychiater en 

één van de twee psychologen, zal binnenkort niet meer werkzaam zijn binnen 

Just Care. Een deel van de patiënten blijft zoals ze al deden, ondanks het staken 

van de Zvw zorg, begeleiding op basis van de Wmo ontvangen vanuit Just Care. 

Dit wordt zowel door de blijvende medewerkers als door de patiënten als 

geruststellend ervaren.  
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Infomeren beëindiging behandeling 

Eind januari 2018 waren alle patiënten en hun huisarts schriftelijk geïnformeerd 

over het stoppen van de behandeling door Just Care middels een aankondigings-

brief. In de mappen trof de inspectie deze verstuurde aankondigingsbrieven van 

patiënten en huisartsen aan. Het overzichtsdocument toonde aan dat naar iedere 

patiënt een brief was verstuurd.  

 

Afsluitgesprekken met patiënten 

Met alle patiënten waren afsluitende gesprekken door de regiebehandelaar en de  

behandelaars gevoerd. Met een aantal patiënten waren meerdere gesprekken 

gevoerd. Patiënten die medicatie voorgeschreven kregen, hadden een gesprek 

gevoerd met de psychiater. Uit het overzichtsdocument bleek dat ten tijde van 

het inspectiebezoek deze afsluitende gesprekken bij alle patiënten waren 

gevoerd.  

 

Intern overleg patiënten 

Naar aanleiding van de afsluitgesprekken en de informatie uit de intake en de 

behandeling werden patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken 

waarvan de inspectie de notulen inzag. In deze MDO’s waren zichtbaar de 

eventuele risico’s voor de overdracht en een mogelijk behandeladvies aan bod 

gekomen. Ten tijde van het inspectiebezoek was deze MDO bespreking bij alle 

patiënten gerealiseerd.  

 

Infomeren huisartsen over patiënten 

Na een afsluitend gesprek met de patiënt werd een brief aan de huisarts 

verstuurd met inhoudelijke informatie zoals het verloop van de behandeling, de 

risicoanalyses en de voorgeschreven medicatie. Uit het overzichtsdocument bleek 

dat ten tijde van het inspectiebezoek deze brieven waren verstuurd. Een 

steekproefsgewijze dossiertoetsing bevestigde dat beeld.  

 

Controle en overleg met de huisarts 

Alle patiënten die in zorg waren bij Just Care werden terugverwezen naar de 

huisarts. Een aantal van hen kreeg een advies voor verdere behandeling. Na het 

versturen van de huisartsenbrief verifieerde Just Care bij de huisartsen of deze 

de brief had ontvangen en om een behandeladvies toe te lichten. Indien nodig, 

verstuurde Just Care een aantal brieven nogmaals.  

Een zestal patiënten die in zorg waren, verwees het behandelteam naar de 

huisartsen die werkzaam waren binnen het Gezondheidscentrum Just Care. Per 

28 februari 2018 hadden deze huisartsen de werkzaamheden echter beëindigd.  

Om deze reden besteedde Just Care extra aandacht aan de overdracht van de 

betreffende patiënten zodat de continuïteit van zorg voor hen gewaarborgd blijft.   

 

Daarnaast informeerde het behandelteam alle patiënten nogmaals per brief  

over de beëindiging van de behandeling en met aanvullende informatie over de 

bewaartermijn en toegankelijkheid van het dossier.  

 

Dossiertoets 

Tijdens het inspectiebezoek zag de inspectie een viertal patiëntendossiers in. Uit 

deze dossiers bleek aantoonbaar dat afsluitbrieven naar huisartsen waren  

verstuurd. 

 



 

 

Ons kenmerk 

XXXX 
 

Datum 

29 maart 2018  

 

Pagina 4 van 4 

Conclusie 

Ik concludeer dat Just Care geen behandeling meer aanbiedt. Just Care heeft de 

zorg waar op de last betrekking heeft gestaakt. Daarmee eindigt de toezichts-

bevoegdheid en het handhavingstraject van de inspectie op Just Care en worden 

geen dwangsommen verbeurd.  

 

Mocht Just Care in de toekomst opnieuw zorg op basis van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) of op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan verlenen, dan 

verzoekt de inspectie dat Just Care hierover contact met haar opneemt. 

 

Vervolg 

U kunt tot 9 april 2018 schriftelijk contact opnemen met ondergetekende 

indien u feitelijke onjuistheden in deze brief aantreft. De inspectie ontvangt 

uw correspondentie graag op haar algemene e-mailadres meldpunt@igj.nl. 

Vermeldt u hierbij s.v.p. het kenmerk van deze brief. 

 

Openbaarmaking  

Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam is met u afgesproken 

dat de last onder dwangsom van 9 februari 2018 openbaar gemaakt wordt onder 

gelijktijdige openbaarmaking van het vervolgtraject, omdat u de zorg waarop de 

last betrekking heeft, hebt gestaakt.  

 

De openbaarmaking gebeurt overeenkomstig het actieve openbaarmakingsbeleid 

van de inspectie. Dit houdt in dat genoemde last en deze brief worden 

gepubliceerd op de website onder begeleiding van een persbericht. 

 

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Indien u een toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met YYYY, senior 

inspecteur, onder het algemene telefoonnummer van IGJ 088 120 5000. 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

namens deze, 

 

 

 

 

drs. K. Louwes 

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg 

 

 

 


