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1

Inleiding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 14 maart 2019 met de raad van
bestuur en de raad van toezicht van Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters
Onder de Bogen (Zusters Onder de Bogen) in Maastricht op 14 maart 2019.
Aansluitend bracht de inspectie een bezoek aan de locatie.
1.1

Aanleiding bezoek
De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op
grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.

1.2

Doel en werkwijze
Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de raad van bestuur en de raad
van toezicht. Dit gesprek gaat over de besturing van de organisatie. Waar de
inspectie naar kijkt, ligt vast in een toetsingskader. Bij de gesprekken, de
rondleiding, de observaties en de eventuele documenten die zij inzien, letten de
inspecteurs op een aantal normen uit de thema’s: persoonsgerichte zorg,
deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.
De inspectie toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde
kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daarnaast de samenhang tussen de informatie uit
het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht en de bevindingen uit
het locatiebezoek.
Op basis van de bevindingen tijdens dit inspectiebezoek, bepaalt de inspectie of er
vervolgtoezicht nodig is en in welke vorm.

1.3

Beschrijving Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen
Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen is een onderdeel van Het
Klooster van de Zusters Onder de Bogen. Dit is een Rooms-katholiek klooster in het
centrum van Maastricht en het moederhuis van de congregatie van de Liefdezusters
van de Heilige Carolus Borromeus. Het klooster is gevestigd in een aantal
historische gebouwen die in verbinding staan met de St. Servaasbasiliek. Op tien
andere plekken in de wereld zijn er nog zusters behorende bij de congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus.
Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen biedt zowel intra- als
extramurale zorg aan Het Klooster van de Zusters Onder de Bogen. Tijdens het
inspectiebezoek wonen er in totaal 55 zusters in het klooster. Van deze zusters
ontvangen 11 zusters intramurale zorg met zorgprofielen (VV) die variëren van VV1
tot en met VV5 zonder behandeling. 12 zusters ontvangen extramurale zorg, zoals
huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. Stichting
Kloosterverzorgingshuis heeft geen aanmerking in het kader van de Wet Bopz. De
raad van bestuur bestaat uit vier leden. De voorzitter van de raad van bestuur
vormt samen met het hoofd Personeel & Organisatie en het hoofd financiën het
directieteam. Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen heeft een
raad van toezicht bestaande uit drie leden.
De zorg wordt verleend door 20 (11,36 fte) zorgverleners, waarvan 12 (7,56 fte)
verzorgenden niveau 3, 6 (3,30 fte) helpende niveau 2 en 1 activiteitenbegeleider
(0,50 fte). Een teamleider stuurt de locatie aan. Ook werken er 7 (5,38 fte)
zusterassistenten binnen het klooster. Zij vervullen een rol als mantelzorger voor de
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zusters. Iedere zuster heeft een contactverzorgende die de zorg voor de zuster
coördineert.
Binnen het klooster zijn verschillende disciplines betrokken. De huisarts is
eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Zusters Onder de Bogen huurt een
aantal disciplines in een zorgorganisatie in de regio, zoals de specialist
ouderengeneeskunde (SO) en de psycholoog. Zusters Onder de Bogen huurt zo
nodig een verpleegkundige in.
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2

Conclusie en vervolgacties

2.1

Conclusie bezoek
De inspectie constateert dat de geboden zorg binnen Zusters Onder de Bogen
voldoet aan alle getoetste normen. De zusters kunnen rekenen op persoonsgerichte
zorg van deskundige en enthousiaste zorgverleners en zuster assistenten. De
zorgverleners en zuster assistenten kennen de zusters en zijn de op hoogte van hun
wensen en behoeften. De zorgverleners en zuster assistenten benaderen de zusters
deskundig, warm en met respect. Zusters Onder de Bogen bevordert de
deskundigheid van zorgverleners en schept een klimaat waarin het continue leren
wordt nagestreefd. Dit alles maakt dat de inspectie op dit moment voldoende
vertrouwen heeft in de wijze waarop Zusters Onder de Bogen stuurt op de kwaliteit
en veiligheid van zorg. De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig
is.

2.2

Vervolgacties
Op basis van de bevindingen en bovenstaande conclusie ziet de inspectie op dit
moment geen aanleiding Zusters Onder de Bogen opnieuw te bezoeken. De inspectie
verwacht dat u goede zorg continueert. De inspectie sluit het bezoek af.
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3

Resultaten Zusters onder de Bogen

Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel geeft
aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd.
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis.
Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm alleen positieve punten
Licht groen:
De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm veelal positieve punten.
De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk.
Geel:
De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve
punten.
Rood:
De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm.
De inspectie constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve
punten.
Blauw:
De norm is niet getoetst
3.1

Persoonsgerichte zorg
Norm 1.2
Zorgverleners kennen de cliënt zijn wensen en behoeften.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit observaties en gesprekken blijkt dat de zorgverleners de zorgbehoefte,
mogelijkheden en beperkingen van de zusters goed kennen.
Tijdens de observaties ziet de inspectie verschillende voorbeelden van zorgverleners
die de zusters goed kennen. Zo weten de zorgverleners bijvoorbeeld wat zusters
graag wel en niet eten en hoe ze de zusters moeten ondersteunen tijdens de
maaltijd.
Ook blijkt uit gesprekken dat de zorgverleners de levensloop in kaart brengen en
aandacht hebben voor de specifieke levensvragen van de zusters. Zo hebben de
zorgverleners en zusters het samen over het geloof en de betekenis hiervan in hun
leven. Ook de dood en het hiernamaals zijn regelmatig onderwerp van gesprek.
Een zorgverlener vertelt dat wanneer een zuster nieuw in zorg komt, de
contactverzorgende een uitgebreid kennismakingsgesprek voert. Ze verzamelen
informatie over onder andere de levensgeschiedenis, de genoten opleiding, de
uitgevoerde missies en de wensen en behoeftes van de zuster. De inspectie ziet dit
terug in de dossiervoering.
Norm 1.3
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken en observaties blijkt dat zorgverleners de eigen regie van de zuster
voorop stellen.
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Een zorgverlener vertelt dat binnen het klooster de zusters over het algemeen
gezamenlijk eten in de ‘Refter’, het restaurant van het klooster.
Een klein aantal zusters eet in ‘Carolus 2’. Dit is een aparte huiskamer voor zusters
die behoefte hebben aan een rustige en prikkelarme omgeving. In Carolus 2 eten zij
dagelijks met elkaar en brengen zij de dag door. De inspectie observeert in deze
huiskamer tijdens de middagmaaltijd. Tijdens deze observatie ziet de inspectie dat
de zorgverlener zo veel mogelijk probeert de eigen regie te stimuleren.
Zo ziet de inspectie dat een groot deel van de zusters zelfstandig eet en de
zorgverlener ondersteunt hen waar nodig. De zorgverlener draait bijvoorbeeld een
paar keer het bord bij om het eten zichtbaar te laten zijn voor een van de zusters.
Ze vertelt hierbij dat de zuster beperkt zicht heeft en zij op deze manier nog
zelfstandig haar bord leeg kan eten.
Ook hoort de inspectie dat de zorgverleners tijdens het opnamegesprek veel
aandacht besteden aan de eigen wensen en behoeften in de zorg en ondersteuning
van de laatste levensfase. De inspectie leest deze specifieke wensen terug in
verschillende cliëntdossiers.
Zusters Onder de Bogen biedt uiteenlopende activiteiten aan waaraan de zusters
deel kunnen nemen. Zusters volgen het ritme van de dagorde. De
activiteitenbegeleidster organiseert daarnaast verschillende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld knutselen, schilderen en bloemschikken. Ook is er veel één op één
aandacht voor de zusters door de inzet van de zusterassistenten.
Norm 1.4
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met
respect behandeld.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken, observaties en dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de zusters
op een persoonlijke en respectvolle manier aandacht geven en respect hebben voor
de normen en waarden van de zuster.
De inspectie ziet en hoort dat de zorgverleners met warmte en respect over de
zusters praten. Zij spreken de zusters vriendelijk aan en benaderen hen met geduld
en respect. Tijdens de observatie ervaart de inspectie veel rust in Carolus 2. Als de
zorgverleners praten met een van de zusters, gaan ze er op gelijke hoogte naast
zitten.
Ook vertelt een zorgverlener in het gesprek met de inspectie over een zuster die zij
ondersteunt bij het verdriet van een terminaal familielid. Ze vertelt dat zij de tijd
neemt om in gesprek te gaan met de zuster en haar één op één aandacht geeft. De
zorgverlener geeft aan dat ze het erg prettig vindt dat zij aan dit soort zaken
aandacht kan en mag besteden.
3.2

Deskundige zorgverlener
Norm 2.1
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van de zusters betrekken bij het maken van
professionele afwegingen.
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Zo inventariseren zorgverleners risico’s en verwerken zij deze risico’s in doelen en
acties in het zorgplan. De inspectie ziet dit terug in de geraadpleegde cliëntdossiers.
In een van de zorgdossiers staat bijvoorbeeld dat een zuster een risico op vallen
heeft. In het zorgplan leest de inspectie een doel over het voorkomen van vallen.
Een zorgverlener vertelt dat zij in gesprek zijn gegaan met een zuster over het
valgevaar.
Ook inventariseren de zorgverleners de mogelijkheid tot het beheer en inname van
eigen medicatie. Zo vertelt een zorgverlener dat een zuster zelf de tweede controle
uitvoert haar eigen medicatie. Dit leest de inspectie ook terug in haar zorgdossier.
Daarnaast hoort de inspectie dat de zorgverleners tussentijds risico’s afwegen en
hierover dagelijks met elkaar overleggen. Zo vertelt een zorgverlener dat zij elke
ochtend bij een zuster met twee personen de transfer doen. Tijdens deze transfer
bepalen zij in de ochtend samen de mate van stijfheid en of zij de zuster de rest van
de dag met één of twee personen begeleiden tijdens de transfer.
Ook geeft een gesprekspartner aan dat de zusters altijd vrij zijn om naar buiten te
gaan. Ze vertelt dat zij altijd met elkaar de inschatting maken of de zuster in staat
is om alleen op pad te gaan of met begeleiding. Als een zuster dit niet meer
zelfstandig kan, gaan ze met de zuster samen bijvoorbeeld de stad in.
Norm 2.2
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het
cliëntdossier.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat er samenhang is in het papieren
zorgdossier. De zorgdossiers zijn overzichtelijk en de besluitvorming is navolgbaar
en informatie is goed vindbaar.
Zo leest de inspectie over de aanleiding en de uitkomsten van een consult van de
ergotherapeut. De inspectie leest dat zorgverleners constateerden dat een zuster
niet goed zit in haar rolstoel en vaak naar links zakt. Zij stellen hierbij de vraag of
de rolstoel nog wel juist is afgesteld op de behoefte aan ondersteuning van de
zuster. Via de huisarts vragen zij de ergotherapeut in consult. In de rapportage leest
de inspectie dat de ergotherapeut de zuster bezocht. Onder het tabblad ‘adviezen’
staat het advies hoe om te gaan als de zuster scheef zakt in haar rolstoel.
In een zorgdossier leest de inspectie een zeer uitgebreide benaderingswijze. In het
zorgplan verwijzen de zorgverleners hier naar en staat er omschreven wat bij de
zuster belangrijk is om te doen. Zo leest de inspectie dat een zuster baat heeft om
iets in haar handen te hebben om plukgedrag aan haar nagels en handen tegen te
gaan. In de praktijk ziet de inspectie dat ook terug.
De huisarts is iedere week aanwezig bij Zusters Onder de Bogen. De zorgverleners
schakelen de huisarts tijdig in. De zorgverleners voeren opdrachten van de huisarts
uit, zoals de uitvoering van metingen. De uitslagen van deze metingen vermelden zij
in het zorgdossier.
Ook kunnen de zusters zelf contact opnemen met de huisarts als zij dat willen.
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat de zorgverleners rapporteren op doelen
en acties uit het zorgplan. De ‘vier domeinen van leven’ is de richtlijn voor het
opstellen van de doelen in het zorgplan. De zorgverleners stellen per domein
verschillende doelen op en per doel is er één rapportageblad. De zorgverleners
rapporteren op deze manier altijd op het opgestelde doel. Ook leest de inspectie
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hierbij rapportages gericht op bijvoorbeeld observaties over het gedrag van de
bewoners. Een gesprekspartner geeft aan dat zij dit doen volgens de ABC-methode.
De inspectie leest dat de zorgverleners de opgestelde doelen evalueren in het
multidisciplinaire overleg (MDO). De uitkomsten hiervan leggen zij vast op het
betreffende blad van het opgestelde doel. Zo ziet de inspectie bij één zorgdoel vier
opeenvolgende evaluatie data uit het MDO. Achter elke datum staan de afspraken
weergegeven van het nieuw vastgestelde beleid. De specialist ouderengeneeskunde
is bij het MDO aanwezig.
Norm 2.5
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn,
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat de bezetting van zorgverleners
voldoende is voor de uitvoering van de dagelijkse zorg.
Zorgverleners vertellen dat zij genoeg tijd hebben om de dagelijkse werkzaamheden
uit te voeren. Door extra middelen vanuit de congregatie kan Zusters Onder de
Bogen extra zorgverleners inzetten. Tijdens alle diensten is altijd een verzorgende
niveau 3 IG aanwezig. Daarnaast werken een of meerdere helpende niveau 2. In de
ochtend starten 3 dagdiensten en in de avond 2 avonddiensten. In de nacht zijn er
twee zorgverleners aanwezig en een nachtportier. Een gesprekspartner vertelt dat
een verpleegkundige dienst altijd oproepbaar is. Hiervoor heeft Zusters Onder de
Bogen een samenwerkingsverband met een zorgaanbieder in de regio.
De inspectie hoort en ziet dat de zorgverleners scholing ontvangen op verschillende
verplichte onderdelen, zoals bijvoorbeeld de voorbehouden handelingen en
bedrijfshulpverlening. Voor training van specifieke verpleegtechnische handelingen
huurt Zusters Onder de Bogen de expertise in van een andere zorgaanbieder. De
teamleider houdt de registratie hiervan bij. De teamleider onderzoekt welke
scholingsbehoefte er is in het team en welke ontwikkelingen er spelen in het land.
Op basis van haar bevindingen kiest zij met het team gezamenlijk
scholingsonderwerpen uit. De zorgverleners hebben het afgelopen jaar trainingen
over bijvoorbeeld palliatieve zorg en over het observeren en rapporteren op
onbegrepen gedrag volgens de ABC-methode gevolgd. Voor komend jaar staat het
onderwerp dementie op het scholingsprogramma. De zorgverleners geven zelf ook
aan welke scholingen ze willen volgen, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot medisch
secretaresse en praktijkondersteuner huisarts. Een lid van de raad van bestuur, een
voormalig specialist ouderengeneeskunde, is betrokken bij de scholing over onder
andere palliatieve zorg.
3.3

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Norm 3.2
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat Zusters Onder de Bogen kwaliteitsinformatie gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zoals
zorgevaluatiemomenten, medewerkerstevredenheid en informatie uit interne en
externe audits.
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De aangegeven aandachtspunten in een externe audit van de HKZ-certificering
gebruikt Zusters Onder de Bogen om de kwaliteit van de zorgverlening verder te
verbeteren. Daarnaast houdt het eigen auditteam van Zusters Onder de Bogen een
jaarlijkse interne audit. De inspectie leest een verslag van een interne audit waarin
de auditors onder andere onderwerpen als medicatieveiligheid, de Meldingen
Incidenten Cliënten (MIC)-procedure, het zorgleefplan en onderhoud van
hulpmiddelen toetsen. Uit deze audit volgt een rapportage en een plan van aanpak.
De teamleiders bespreken deze uitkomsten in de teams. Dit leest de inspectie terug
in notulen van een teamoverleg.
Zusters Onder de Bogen heeft een Meldingen Incidenten MIC-procedure. Een
gesprekspartner vertelt hierbij dat zij ernstige calamiteiten analyseren volgens de
PRISMA methode. De inspectie leest dit terug in de documentatie. De analyses en
verbeteracties vinden plaats naar aanleiding van MIC-meldingen. Naar aanleiding
van meerdere valincidenten heeft de MIC-Commissie een aandachtsfunctionaris
valpreventie benoemd. In de notulen van een teamoverleg leest de inspectie terug
dat zij voorlichting geeft aan het team over preventie van valincidenten. Zo geeft zij
uitleg over de kamerinrichting, het schoeisel en hulpmiddelen die zusters gebruiken.
Twee zusters die wonen in het klooster, zijn lid van de raad van bestuur. Op deze
manier zijn zij betrokken bij het beleid en de gang van zaken van het klooster. Twee
keer per jaar evalueert de zorgverlener de zorg met de zuster en/of de
zusterassistente. Deze informatie gebruikt de raad van bestuur voor de verbetering
van de kwaliteit van de zorg.
Norm 3.3
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en
verbeteren.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
De zorgverleners krijgen tijd en ruimte voor reflectie op de zorg en voor leren en
verbeteren. Dit gebeurt onder andere zes keer per jaar in het teamoverleg onder het
agendapunt ‘zorgvisie’ of tijdens de zorgevaluatiemomenten.
Ook stimuleren het directieteam en de teamleider de zorgverleners om zich verder
te ontwikkelen. Zo kunnen alle medewerkers opleidingen volgen in het kader van
hun persoonlijke ontwikkeling. Het management vertelt dat de organisatie richting
een afbouwscenario gaat, omdat het aantal zusters in het klooster afneemt. Het
aantal zusters dat intra-of extramurale zorg nodig heeft kan nog wel toenemen
vertelt de bestuurder. Jaarlijks bekijkt het management hoe de organisatie ervoor
staat en wat de toekomstscenario’s zijn. De bestuurder en de teamleider geven
hierbij aan dat het belangrijk is dat medewerkers daarom ook nadenken over de
periode na Zusters Onder de Bogen: Waar zien zij zichzelf graag werken en wat is
hiervoor nodig? Wel benoemt de bestuurder hierbij dat veel medewerkers hier nog
niet mee bezig zijn, maar de mogelijkheid bieden zij in ieder geval actief aan.
Zusters Onder de Bogen neemt deel aan een lerend netwerk samen met twee
andere zorgorganisaties. Zorgverleners mogen een kijkje nemen bij de andere
organisatie. Zo heeft een zorgverlener van Zusters Onder de Bogen een maand
meegelopen met de thuiszorg. Met een andere organisatie organiseert Zusters
Onder de Bogen intervisie met groepjes medewerkers. Hierin bespreken zij bepaalde
thema’s en hoe zij hier in de praktijk mee omgaan of waar zij tegenaan lopen. Zo
was het afgelopen onderwerp hygiëne en antibioticaresistentie.
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3.4

Medicatieveiligheid
Norm 4.3
Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst
van de apotheek
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
De inspectie ziet dat de zorgverleners voor de zusters die medicatie gebruiken,
beschikken over een actueel medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst. De
apotheek maakt en levert medicatieoverzichten en de toedienlijsten van de cliënten.
Zorgverleners geven aan binnen 24 uur na de start van de zorg te beschikken over
een actueel medicatieoverzicht.
4.8
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en
toedientijd op de toedienlijst.
Volgens de inspectie voldoet Zusters Onder de Bogen aan deze norm.
De zorgverleners paraferen de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en
per toedientijdstip op de toedienlijst. De tweede controle (niet GDS-medicatie)
voeren zij bekwaam uit. Het is traceerbaar wie de controle uitvoert en op welke
wijze.
Een zorgverlener geeft in een gesprek aan dat een van de zusters de zorgverlener
controleert. Op deze manier voert zij de tweede controle uit van haar eigen
medicatie (zie ook norm 2.1).
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires
en rapporten

Wetgeving:
−
Wet langdurige zorg (Wlz).
−
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
−
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
−
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet
Burgerlijk Wetboek.
−
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).
−
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
−
Besluit langdurige zorg.
−
Uitvoeringsbesluit Wkkgz.
−
Besluit klachtenbehandeling Bopz.
−
Besluit rechtspositieregelen Bopz.
−
Besluit middelen en maatregelen Bopz.
−
Besluit patiëntendossier Bopz.
−
Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Veldnormen:
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 2017.
−
Toetsingskader IGJ, 2017.
−
Governancecode zorg, 2017.
−
Kader Toezicht op goed bestuur, 2016.
−
Convenant preventie seksueel misbruik, VGN, Chronisch Zieken en
Gehandicaptenraad, MEE Ned., Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, CNV Publieke
Zaak, Nu91, ABVA/KABO FNV, F.B.Z., 2007.
−
Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, 2010.
−
Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik, VGN, Kennisplein
gehandicaptenzorg, 2011.
−
Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleegen verzorgingshuizen, V&VN, 2008.
−
Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, januari 2015.
−
Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ,
KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde,
V&VN, VWS, ZN, FNT, NMT en VGN, 2008.
−
Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013.
−

Circulaires en rapporten:
−
Bulletin ‘Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in
de gezondheidszorg’, IGZ, augustus 2004.
−
Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in
langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ,
december 2010.
−
De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige
zorg, Nivel, 2012.
−
Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige
zorg, IGZ, 2012.
−
Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg
en zorg thuis, IGZ, 2011.
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten

-

Kwaliteitsplan 2019-2021;
Kwaliteitsverslag 2017;
Organogram Zusters Onder de Bogen per 1 juni 2018;
Overzicht fte’s en dienstrooster zorgverleners;
Overzicht van scholing 2019.
Notulen teamoverleg 3-10-2018, 4-12-2018, 22-1-2019;
Controle 1 auditrapport, HKZ VVT 11-03-2019
Interne Audit 1-2-2018;
Plan van aanpak interne audit 2018;
Notulen MIC-commissie 38 t/m 45;
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