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1 Inleiding 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) heeft op 3 juli 2017 

een onaangekondigd bezoek gebracht aan Stichting Just Care (hierna: Just Care) 

te Den Haag. In voorliggend rapport beschrijft de inspectie haar bevindingen en 

conclusies en geeft zij zo nodig aan welke maatregelen zij treft naar aanleiding 

van deze conclusies.  

1.1 Aanleiding en belang 

De inspectie heeft als taak de risico’s van zorg voor patiënten te beperken door 

het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, 

richtlijnen en standaarden bij onder toezicht staande zorgaanbieders. 

De inspectie geeft onder meer invulling aan haar taak door aangekondigde en 

onaangekondigde inspectiebezoeken te brengen aan de onder toezicht staande 

zorgaanbieders. 

Just Care is op 4 en 19 februari 2016 bezocht door de inspectie. De conclusie 

van deze bezoeken was als volgt: “de organisatie heeft de genoemde 

randvoorwaarden voor veilige en verantwoorde zorg niet beschreven en 

geïmplementeerd.”  

Naar aanleiding hiervan heeft de inspectie documenten opgevraagd bij Just Care die 

de inspectie op 19 mei 2016 heeft ontvangen. Na beoordeling van deze documenten  

en op basis van de bevindingen van het eerder afgelegde bezoeken d.d. 4 en 19 

februari 2016 heeft de inspectie besloten Just Care in december 2016 nogmaals te 

bezoeken.  

De conclusie van dit bezoek was als volgt: “De inspectie concludeert dat de raad van 

bestuur onvoldoende verantwoording aflegde en transparant was. De raad van 

bestuur toonde onvoldoende lerend en zelfreinigend vermogen. Daarnaast 

concludeert de inspectie dat de raad van bestuur onvoldoende omgevingsbewust en 

participatief was. Met betrekking tot de zorgverlening voldeed Just Care niet aan alle 

normen die zijn getoetst op 6 december 2016. 

Beiden geven een risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de 

patiënt.” 

 

Zoals in het rapport van dit laatste bezoek is beschreven heeft de inspectie de raad 

van bestuur en de raad van toezicht uitgenodigd voor een bestuursgesprek. Dit 

gesprek heeft op 21 juni 2017 plaatsgevonden.  

Aansluitend heeft op 3 juli 2017 een onaangekondigd inspectiebezoek 

plaatsgevonden om te toetsen in hoeverre Just Care verbetermaatregelen heeft 

genomen op de eerder getoetste thema’s en in hoeverre deze 

verbetermaatregelen reeds geïmplementeerd zijn in de organisatie.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van het inspectiebezoek aan Just Care op 3 juli was:  

- Beoordelen in hoeverre de zorg binnen Just Care voldoet aan de relevante 

wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden; 

- Beoordelen in hoeverre Just Care verbetermaatregelen heeft genomen naar 

aanleiding van de conclusie van het inspectierapport dat is opgesteld na het 

bezoek in december 2016; 
- Beoordelen in hoeverre Just Care de genomen verbetermaatregelen heeft 

geïmplementeerd in de organisatie.   
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1.3 Methode 

De inspectie richtte zich tijdens haar bezoek op de thema’s uit het bezoek dat is 

afgelegd in december 2016, de normen die destijds onvoldoende werden 

beoordeeld zijn nogmaals getoetst. Het gaat hierbij om normen die horen bij de 

volgende thema’s: 
 Governance; 
 Personeel; 
 Dossier; 
 Medicatieveiligheid; 

 
Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met:  
- een basispsycholoog; 
- een maatschappelijk werkende; 

- een medewerker van het bedrijfsbureau. 
   
Tevens zijn vier patiëntendossiers ingezien. Hiervoor is telefonisch toestemming 

gevraagd aan de betreffende patiënten. 
 
Daarnaast zijn documenten ingezien en is de informatie uit het verbeterplan dat Just 
Care heeft aangeleverd op 21 juni 2017 als bron gebruikt. (zie bijlage 1).   
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2 Conclusies 

In dit hoofdstuk beschrijft de inspectie haar conclusies. Deze zijn gebaseerd op 

de resultaten afkomstig uit het inspectiebezoek van 3 juli 2017. 

2.1 Hoofdconclusie 

De kwaliteit en de veiligheid van zorg voldoen vrijwel niet aan de 

randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg op het gebied van 

governance, personeel, dossier en medicatieveiligheid. De bestuurder heeft 

onvoldoende verbetermaatregelen genomen naar aanleiding van de eerdere 

bevindingen van de inspectie om aan deze voorwaarden te voldoen. De 

verbetermaatregelen die zijn genomen zijn niet of onvoldoende 

geïmplementeerd. Just Care handelt daarmee (onder meer) in strijd met de 

artikelen 2, 3, en 7 van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

 

Dit geeft een hoog risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de 

patiënt.  

2.2 De geboden zorg binnen Just Care voldoet niet aan de relevante wet- en 

regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden 

 

De inspectie concludeert dat, sinds het bezoek aan Just Care in december 2016, 

de randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg nauwelijks zijn verbeterd. 

Dit is van toepassing op alle vier de thema’s, te weten governance, personeel, 

dossier en medicatieveiligheid. Van de 28 getoetste normen voldoen 23 nog 

altijd niet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in de resultaatbeschrijving in 

hoofdstuk 4.    

 

Ten aanzien van het thema governance is de volgende ontwikkeling te noemen: 
 De cliëntenraad is duidelijker gepositioneerd.  

Ten aanzien van het thema personeel zijn de volgende ontwikkelingen te noemen: 
 Er is een goedgekeurd kwaliteitstatuut aanwezig; 

 Maatschappelijk werkenden hebben zich op basis van werkervaring kunnen 

registreren als GGZ-agoog 

Ten aanzien van het thema dossier is er de volgende ontwikkeling te noemen: 
 Er is een actieplan opgesteld met verbeteracties, deze zijn echter nog niet 

uitgevoerd in de praktijk.  

Ten aanzien van het thema medicatieveiligheid is er de volgende ontwikkeling te 

noemen: 
 Er is een actieplan opgesteld met verbeteracties, deze zijn echter nog niet 

uitgevoerd in de praktijk; 

 Hoewel het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) gebruikt zou kunnen 

worden heeft de inspectie niet kunnen vaststellen dat het EVS daadwerkelijk 

wordt gebruikt.   

De inspectie is alles overziend daarom van oordeel dat de zorg binnen Just Care 

niet voldoet aan de relevante wet-en regelgeving, normen, richtlijnen en 

standaarden.  
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2.3 De bestuurder heeft onvoldoende verbetermaatregelen genomen 

Het verbeterplan dat Just Care op 21 juni 2017 aan de inspectie heeft 

overhandigd bevat verbetermaatregelen op de thema’s dossiervoering en 

medicatieveiligheid. Het is onduidelijk of op de andere thema’s, te weten 

governance en personeel, verbetermaatregelen zijn genomen.  

Het verbeterplan is summier van aard en bevat niet alle onderwerpen die door 

de inspectie zijn aangedragen. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de 

beschreven verbeteracties en op welke termijn deze worden doorgevoerd. Het is 

ook onduidelijk hoe en door wie wordt gestuurd op de uitvoering van het plan.  

 

De inspectie constateert dat, gelet op de bevindingen in het inspectierapport, 

niet alle acties toereikend zijn gebleken om de norm voor verantwoorde zorg te 

behalen.    

2.4 De voorgenomen verbetermaatregelen zijn niet geïmplementeerd in de 

praktijk 

De inspectie constateert dat er onvoldoende verbeteringen in de zorg hebben 

plaatsgevonden binnen Just Care. De raad van bestuur lijkt niet in staat om 

veranderingen adequaat en effectief door te voeren: 

 

Hoewel Just Care een kleine organisatie is, wordt een groot beroep gedaan op 

externe deskundigheid om veranderingen door te voeren; het verbeterplan dat op 

21 juni 2017 is overhandigd, is nog niet geïmplementeerd. Het is niet duidelijk 

wanneer dit wel gaat plaatsvinden. Ook relatief kleine aanpassingen in een beleid 

zijn nog niet doorgevoerd.  

 

Tijdens het bezoek in februari 2016 zijn tekortkomingen geconstateerd, in december 

2016 zijn grotendeels dezelfde tekortkomingen vastgesteld. 

Tijdens het bezoek in juli 2017 zijn opnieuw dezelfde tekortkomingen geconstateerd. 

 

De inspectie concludeert hieruit dat de aansturing binnen Just Care onvoldoende is, 

waarbij de bestuurder niet adequaat reageert en stuurt op aangetoonde risico’s in 

de zorgverlening.   
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3 Handhaving 

De inspectie concludeert op basis van de constateringen in dit rapport dat er sprake 

is van ernstige tekortkomingen in de wijze waarop de zorg wordt verleend.  

 

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat de raad van bestuur van Just Care – 

zonder een handhavingsmaatregel - adequate en voldoende actie onderneemt om 

de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. 

 

3.1 Vervolgacties inspectie  

Gelet op de constateringen in het rapport, concludeert de inspectie dat sprake is van  
ernstige tekortkomingen in de wijze waarop u de zorg verleent en de zorgverlening  
heeft georganiseerd. Een en ander blijkt uit de resultaatbeschrijving op het gebied 
van governance, personeel, dossier en medicatieveiligheid. U handelt daarmee 
(onder meer) in strijd met artikel 2, 3 en 7 van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz).  
 

De inspectie heeft bij de brief van 1 augustus 2017 aan Just Care, die gelijktijdig 
met dit vastgestelde rapport verzonden is, aangegeven dat de inspectie het 
voornemen heeft om een aanwijzing te geven aan Just Care op grond van artikel 27 
van de Wkkgz. Voor de inhoud van de aanwijzing en de onderbouwing ervan, wordt 
verwezen naar voormelde brief met het voornemen tot opleggen van een 
aanwijzing.  
 

3.2 Vervolgacties zorgaanbieder  

In het voorliggende rapport staan in de opsomming van de resultaten in hoofdstuk 4  
meerdere normen opgenomen waaraan, naast het genoemde in het voornemen tot 
het geven van een aanwijzing, niet voldaan wordt. Just Care moet ook ten aanzien 
van deze normen verbeteracties ondernemen om te komen tot goede zorg.  

De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder op alle normen waaraan tijdens het 
bezoek van 3 juli 2017 niet werd voldaan en die niet in het voornemen tot het geven 
van de aanwijzing zijn genoemd, de noodzakelijke verbetermaatregelen neemt. De 
inspectie verwacht dat de zorgaanbieder haar daarover informeert.  
 
Zij verwacht over 4 maanden na het vastgestelde rapport, uiterlijk op 30 
november 2017, een resultaatsverslag over de normen waaraan niet werd voldaan 

en die niet in het voornemen van de aanwijzing zijn genoemd.  
 
Dit resultaatsverslag vermeldt over de punten waarbij de zorg niet aan de normen 
voldeed:  
- of de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag volledig voldeed aan 

de norm;  

- welke aanpak en acties de zorgaanbieder heeft ingezet om volledig aan de norm te 

voldoen;  

- hoe de zorgaanbieder heeft gemeten dat hij volledig aan de norm voldeed;  

- als de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag nog niet volledig aan 

de norm voldeed: welk niveau van verbetering – in kwalitatieve en kwantitatieve zin 

– de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag feitelijk had bereikt 
(bijvoorbeeld een % van het geheel).  
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4 Resultaten inspectiebezoek 

De inspectie heeft tijdens het bezoek aan Just Care getoetst op de volgende 

thema’s: governance, personeel, dossiervoering en medicatieveiligheid. Hierbij 

heeft de inspectie uitsluitend de normen getoetst die in het eerdere rapport van 

6 december 2016 door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. Alleen deze 

normen zijn in de tabellen weergegeven.   

In dit hoofdstuk zijn de nieuwe beoordelingen per getoetst thema weergegeven.  

4.1 Governance 

 

Norm Beoordeling 

De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze 

kwaliteitsinformatie en gebruikt dit voor kwaliteitsverbetering. (1, 

2) 

Voldeed niet 

De zorgaanbieder beschikt over een register t.b.v. de 

systematische bewaking, beheersing en verbetering van de 

kwaliteit van de zorg, betreffende intern gemelde incidenten. 

De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, 

waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met 

signalen van incidenten, zodanig dat er redelijkerwijs zo snel en 

adequaat mogelijk bescherming kan worden geboden of 

maatregelen kunnen worden genomen. (1, 2) 

Voldeed 

De zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat door 

ZIN/Mediquest is geaccepteerd en bijbehorend professioneel 

statuut. (5) 

Voldeed 

De zorgaanbieder heeft een klachtenregeling en brengt dit onder 

de aandacht van de patiënten (en vertegenwoordigers). 

De zorgaanbieder voorziet in gratis bijstand aan klager door een 

aangewezen persoon (onafhankelijk in uitvoering). 

De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende 

geschilleninstantie.(3)   

Voldeed niet 

De zorgaanbieder organiseert en benut tegenspraak, in de 

verwachting dat tegenspraak bijdraagt aan de kwaliteit van 

besluiten. 

De zorgaanbieder voert een actief en transparant beleid voor de 

omgang met medezeggenschapsorganen. (2) 

Voldeed niet 

Grondslagen Governance 
(1) Wkkgz (artikel 7, 9, 10 ) 

(2) Zorgbrede governance code 2017, BoZ, 2016 
(3) Wkkgz (artikel 13, 15, 18) 

(4) WMCZ (artikel 2, 3, 8, 9) 

(5) Brief minVWS d.d. 26 april 2016 (25 424 nr.201)  

(6) Beleidskader Goede zorg vraagt om goed bestuur, minVWS, 2016 

 

Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van het inspectierapport van het 

bezoek in december 2016.  

Gevraagd naar veranderingen binnen Just Care naar aanleiding hiervan geven de 

medewerkers aan dat van reeds bestaande overleggen nu verslag wordt gemaakt. 

Ook is in het kwaliteitsoverleg benadrukt dat er goed met de patiënt wordt 

afgestemd en dat dit goed gedocumenteerd wordt in het dossier.  

Er zijn kwaliteitsdocumenten aanwezig, de beheerder die hierop vermeld staat wordt 

in eerste instantie niet herkend door de medewerkers. Het blijkt dat deze persoon 

nog maar kort in dienst is.  
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De inhoud van de aanwezige documenten die de inspectie heeft ingezien is niet 

gewijzigd. De klachtenregeling is sinds het voorgaande bezoek van de inspectie niet 

herschreven, wel is Just Care per januari 2017 ingeschreven bij een onafhankelijke 

geschillencommissie en is  een maatschappelijk werker aangesteld als 

klachtenfunctionaris.  

 

De cliëntenraad is actiever, er worden nieuwsbrieven uitgegeven, er is een 

brievenbus geplaatst. Zij hebben maandelijks overleg met elkaar en soms met het 

bestuur. Op navraag geven de medewerkers aan dat zij in ieder geval weten van 

overleg met het hoofd bedrijfsbureau.  

4.2 Personeel 

 

Norm Beoordeling 

Er is een kwaliteitsstatuut (met bijbehorend professioneel statuut) 

(1, 2, 3,8) 

Voldeed 

Medewerkers weten met welke richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies er voor die specifieke afdeling (bijv. 

opnameafdeling) of doelgroep gewerkt moet worden, waarom die 

nodig zijn en hoe ze gebruikt moeten worden. (1, 5) 

Voldeed niet 

Medewerkers hebben voldoende kennis van en vaardigheden voor 

de doelgroep van patiënten. (1, 3, 5) 

Voldeed niet 

Er is vastgesteld beleid over het werken met richtlijnen, protocollen 

en werkinstructies. (3) 

Voldeed niet 

De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, 

waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met 

signalen van incidenten, zodanig dat er redelijkerwijs zo snel en 

adequaat mogelijk bescherming kan worden geboden of 

maatregelen kunnen worden genomen. (3, 10) 

Voldeed niet 

Hulpverleners werken conform de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. (9) 

Voldeed 

Een opleidingsplan is beschikbaar (passend scholingsbeleid om de 

benodigde deskundigheid te kunnen leveren). (3) 

Voldeed niet 

Er is organisatiebreed een passend beleid rondom scholing van 

doelgroepspecifieke kennis, bejegening en gezondheidsrisico’s. (3) 

Voldeed niet 

Grondslagen Personeel: 

(1) Wet BIG (voorbehouden handelingen) 

(2) Beroepscodes 

(3) Wkkgz 

(4) Wet Bopz 
(5) (Multidisciplinaire) richtlijnen 

(6) Uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (d.d. 05-10-2000, BJ 2001/36, Varbanov-

arrest) 

(7) Voorkomen van separatie van psychiatrische patiënten vereist versterking van patiëntgerichte zorg (IGZ, 

2008) 

(8) Model kwaliteitsstatuut, GGZ-N, 2016 

(9) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2015) 

(10)Zorgbrede governance code 2017, BoZ, 2016 

 

Just Care beschikt over een goedgekeurd kwaliteitstatuut.  

Medewerkers geven aan dat er duidelijkheid is over de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines, deze afspraken zijn echter 

niet vastgelegd.  
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Er is een uitgebreide beschrijving in het kwaliteitshandboek over het omgaan met de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers kunnen de stappen 

die hierin zijn opgenomen benoemen en passen dit waar nodig toe.  

 

Er is geen vastgesteld beleid over het omgaan met richtlijnen, werkinstructies en/of 

protocollen. Wel is er meer duidelijkheid gekomen over de stappen die een patiënt 

aflegt van intake tot einde behandeling voor de WMO en S-GGZ. Dit is opgenomen 

in een stroomschema. Hierin staat als eerste stap de aanmelding van een patiënt, 

telefonisch, per e-mail of mondeling vermeld. Aansluitend wordt er informatie 

ingewonnen en een verwijsbrief van de huisarts geregeld, waarna een intake wordt 

ingepland.  

 

Wat betreft het opleidingsplan is er sinds het voorgaande bezoek geen scholing 

georganiseerd. Medewerkers hebben geen inzage in het opleidingsplan. De 

inventarisatie van de scholingsbehoefte heeft wel plaatsgevonden en de 

maatschappelijk werkenden hebben zich op basis van werkervaring kunnen 

registreren bij het registerplein als GGZ-agoog. Zij hopen ook de inhoudelijke 

opleiding hiervoor te gaan volgen. Het is nog niet bekend wanneer en waar dit een 

aanvang neemt. Ook andere scholing heeft niet plaatsgevonden het afgelopen half 

jaar.  

De psycholoog volgt een aantal cursussen aan de open universiteit, deels betaald 

door Just Care, gericht op het doen van onderzoek en cognitieve therapie.  

 

Er is geen intervisie of supervisie voor medewerkers. Het is de medewerkers niet 

duidelijk waarom dit niet is vervolgd . 

4.3 Dossier 

Norm Beoordeling 

De diagnose bestaat uit een diagnostische classificatie (DSM) of 

International Classification of Diseases) en uit een beschrijvende 

conclusie (structuurdiagnose) op grond van alle verzamelde 

gegevens. Ten slotte wordt op grond van de diagnose, de toestand 

van de patiënt en de vraagstelling van patiënt en verwijzer een 

behandelplan geformuleerd en met de patiënt besproken. (1, 2, 8) 

Voldeed niet 

Somatische problemen worden herkend en er wordt (volgens 
protocol) gehandeld.  
Het behandelteam dient geïnformeerd te zijn over de lichamelijke 
gezondheidstoestand van de patiënt. Ook moet worden na gegaan 
of er lichamelijke afwijkingen of aandoeningen aanwezig zijn die in 
(causaal) verband kunnen staan met de psychiatrische 
verschijnselen. (2, 3) 

Voldeed niet 

In het dossier is vastgelegd dat risicotaxaties uitgevoerd zijn (ook 
als er uit kwam dat er geen risico is). (2,9) 

Deze norm is een ondersteuning van de diagnostiek. 

Voldeed niet 

In het dossier is vastgelegd welke discipline met welke 
verantwoordelijkheden zijn betrokken bij de verschillende 
onderdelen van de zorgverlening. (5) 

Voldeed 

De doelen in het behandelplan zijn passend bij de hulpvraag, 

stoornis en risicotaxaties. (1, 2) 

Voldeed niet 

De patiënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) is aantoonbaar 
betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd 
met het behandelplan. (1, 2,8) 

Voldeed niet 

Er is afgewogen of een signaleringsplan nodig is om risico’s te 

verminderen/voorkomen. (6) 

Voldeed niet 

Medicamenteuze, somatische, psychiatrische en sociale 

behandeldoelen (indien van toepassing) zijn geformuleerd en 

aantoonbaar weergegeven in het behandelplan. (1, 2) 

Voldeed niet 
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Een actueel (volledig en uniek) medicatieoverzicht is bij elk contact 

beschikbaar. (2) 

Voldeed niet 

Grondslagen Dossier: 

(1) Wgbo 

(2) Richtlijn psychiatrisch diagnostisch onderzoek (NVVP) 

(3) Indicator somatisch onderzoek 

(4) Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling KNMG (2010) 

(5) Wet Big 

(6) Multidisciplinaire Richtlijnen (depressie - suïcide)  

(7) Wkkgz (art. 10 lid 3) 
(8) Model kwaliteitsstatuut, GGZ-N, 2016 

(9) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

De inspectie heeft gevraagd om inzage in vijf (S-GGZ) patiëntendossiers, waarvan 

een aantal van patiënten die recent in behandeling zijn gekomen. Sinds het 

voorgaande bezoek is slechts één patiënt in zorg gekomen voor S-GGZ. Deze was 

telefonisch niet bereikbaar en inzage in het dossier heeft daarom niet 

plaatsgevonden.   

 

Bij de patiënte van het eerste dossier blijkt de contactfrequentie zeer laag te zijn: 

eens per twee maanden hoewel in het behandelplan eens per drie weken staat 

vermeld. Het laatste contact met de psychiater heeft in februari 2016 

plaatsgevonden.  

Tijdens dit contact is medicatie voorgeschreven met een opbouwschema, daarna 

heeft dit geen vervolg gekregen. Het is niet duidelijk of deze medicatie is gestopt of 

is afgebouwd en wat de eventuele reden hiervoor is. Dit is niet op te maken uit het 

dossier. Het medicatieoverzicht in het dossier is niet gevuld.  

 

Uit dit dossier blijkt verder dat er geen risicoanalyses zijn uitgevoerd.  

Er is een nieuwe huisarts betrokken (patiënte  was eerst in zorg bij de huisarts van 

Just Care maar is overgestapt naar een andere huisarts), er heeft geen contact 

plaatsgevonden tussen deze huisarts en Just Care. Het is onbekend of de huisarts op 

de hoogte is van de behandeling die mevrouw bij Just Care krijgt.  

 

Het tweede dossier is van een patiënte  die in juni 2015 is verwezen  door de 

huisarts, zij gebruikte psychofarmaca bij doorverwijzing, dit is opgenomen in de 

verwijsbrief. In september 2015 start zij met andere medicatie, voorgeschreven 

door de psychiater. In het dossier is geen communicatie met de huisarts hierover 

terug te vinden. Ook ontbreekt een actueel medicatieoverzicht.   

Het behandelplan is opgesteld en ondertekend. De doelen zijn uitgesplitst en 

onderverdeeld per discipline. De doelen zijn algemeen en niet altijd toegesneden op 

de omstandigheden van deze patiënte.  

Patiënte  wordt doorverwezen naar PsyQ voor traumabehandeling, Just Care heeft 

geen mogelijkheden om deze behandeling vorm te geven.  

 

Het derde dossier is van een patiënte die in zorg is sinds 2016. Het lijkt erop dat zij 

eerst in contact is gekomen met Just Care waarna zij een verwijzing heeft gevraagd 

aan haar huisarts. De verwijzing van de huisarts vermeldt een angststoornis en het 

vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek. Dit komt niet terug in de intake van 

Just Care of in het behandelplan. Er lijkt ook geen overleg te hebben 

plaatsgevonden met de verwijzer over de uiteenlopende bevindingen.  

Het MDO is kort weergegeven in het dossier, de notitie sluit inhoudelijk aan op één 

van de behandeldoelen. Mevrouw start met medicatie na dit overleg. In het dossier 

is niet te zien dat de huisarts hierover is geïnformeerd.   
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In het vierde  dossier lijkt het ingescande behandelplan niet compleet, het laatste 

blad met de doelen van de behandeling en de handtekening van de patiënt voor 

instemming ontbreekt.  

Het medicatieoverzicht is gevuld maar correspondeert niet met de recepten die zijn 

uitgeschreven. In de intake komt suïcidaliteit en impulscontroleproblematiek naar 

voren, dit komt in de rest van de behandeling niet terug en krijgt geen vervolg. De 

behandeling wordt afgesloten omdat patiënte een noodzakelijke somatische 

behandeling moet ondergaan en  zij aangeeft aan het teveel te vinden om beide 

behandelingen te volgen. Een risico-inschatting op suïcidaliteit is op dit moment van 

haar behandeling niet terug te zien in de decursus. 

Er is in dit dossier een brief naar de huisarts te vinden die na intake is verstuurd en 

een brief die bij afsluiting van de behandeling is verstuurd.  

 

Uit alle dossiers blijkt dat de intake door de psycholoog uitvoerig is verricht en 

vastgelegd in het dossier. Het behandelplan is aanwezig en veelal ondertekend door 

de patiënt. Er wordt gewerkt met standaard behandeldoelen die aangepast worden 

naar de situatie van de patiënt.  

Medicatieoverzichten zijn in de dossiers niet gevuld of niet compleet.  

Risicotaxaties ontbreken, er komen soms wel risicofactoren naar voren bij de intake, 

deze krijgen echter geen opvolging in de behandeling.  

De maatschappelijk werkenden noteren met regelmaat in het dossier wat zij hebben 

gedaan op maatschappelijk gebied.  

4.4 Medicatieveiligheid 

 

Norm Beoordeling 

Er is een vastgestelde interne richtlijn farmaceutische 

zorg/geneesmiddelendistributie die tenminste 1 keer per 2 jaar wordt 

geëvalueerd. (1, 2, 3) 

Voldeed niet 

Incidenten met medicatie/ geneesmiddelengebruik worden centraal 

gemeld, besproken en geanalyseerd, bij voorkeur in een systeem van 

Veilig Incidenten Melden (VIM). De analyse van meldingen leidt tot 

daadwerkelijke verbeteracties. (1) 

Voldeed niet 

Medicatieopdrachten worden gegeven met een elektronisch 

voorschrijfsysteem, inclusief een geautomatiseerd systeem voor 

medicatiebewaking. (4, 5) 

Voldeed niet 

De verpleging/verzorging en arts hebben een actueel overzicht van 

tenminste  alle voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief 'zo nodig' 

medicatie, event. contra-indicaties en geneesmiddelen allergieën, (zo 

mogelijk) medicatiehistorie afgelopen drie maanden. Dit overzicht 

wordt bij voorkeur door de apotheek vervaardigd of is afkomstig uit 

hetzelfde systeem. (4) 

Voldeed niet 

De patiënt en/of vertegenwoordiger zijn mondeling en schriftelijk 

geïnformeerd over het veilig gebruik, de risico’s en de mogelijke 

bijwerkingen van medicatie. (6) 

Voldeed niet 

De medicatie wordt aantoonbaar ten minste 1 x per jaar beoordeeld 

door de behandelend arts en een apotheker waarbij de mening van 

patiënt en verpleging/ verzorging wordt meegenomen. (6) 

Voldeed niet 

Grondslagen Medicatieveiligheid: 

(1) Wkkgz (artikel 3, 5 en 9) 
(2) Nederlandse Apotheek Norm (NAN, 2006) 

(3) Veldnorm farmaceutische zorg GGZ (2003) 

(4) Richtlijn Medicatieoverdracht (2011) 

(5) Richtlijn KNMG (2013) 

(6) Handreiking patiëntveiligheid vanuit het perspectief van cliënten en familie, Lp GGZ (2010) 

(7) Veldnorm farmaceutische zorg GGZ (2003) 

(8) Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen ( 2011) 
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(9) Aanbeveling IGZ-rapport TT Medicatieveiligheid in de care (2010) 

(10)Wet Big 

 

De psycholoog geeft aan dat er gebruik kan worden gemaakt van het EVS, de 

module is gereed. Dit is echter in de dossiers niet terug te zien. De 

medicatieoverzichten zijn niet actueel en niet compleet en beleid hierover ontbreekt.  

Contact met de verwijzer over start of verandering van medicatie is niet terug te 

zien in de dossiers. Een jaarlijkse evaluatie van de medicatie bij langdurig 

medicatiegebruik is niet terug te vinden in de dossiers. Uit het dossier is niet op te 

maken dat patiënten worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen en over 

risico’s bij het gebruik van medicijnen.  

4.5 Verbeterplan 

De inspectie ontving van Just Care tijdens het bestuursgesprek op 21 juni 2017 een 

verbeterplan dat is opgesteld voor de thema’s dossier en medicatieveiligheid.  

Hierbij is een actie gezet bij elke norm die tijdens het bezoek in december 2016 

door de inspectie als onvoldoende is beoordeeld. Het verbeterplan is niet voorzien 

van een tijdsplanning waardoor onduidelijk is wanneer acties worden ingezet.  

Daarnaast is niet gemotiveerd waarom de thema’s governance en personeel hier 

niet in zijn opgenomen.    
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Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 

De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het 

uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport.  

De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op 

specifieke onderwerpen doorgenomen. 

 
- Klachtenreglement 
- Medicatiebeleid 
- Melding incidenten cliënten (MIC) & Melding incidenten medewerkers (MIM) 
- Organogram gezondheidscentrum JC 

- Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gezondheidscentrum JC 
- Reglement cliëntenraad Gezondheidscentrum Just Care 

- Voorbeeld behandelovereenkomst 
- Voorbeeld behandelplan 
- Afwijkingen en corrigerende maatregelen 
- Intakeprocedure Gezondheidscentrum Just Care 
- Aanmeldbevestiging Gezondheidscentrum Just Care 


