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1

Inleiding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 19 juni 2019 met de raad van
bestuur en de raad van toezicht van Stichting Bartholomeus Gasthuis (hierna:
Bartholomeus). Aansluitend bracht de inspectie een bezoek aan deze 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 (Zvw).

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. Daarna bezoekt
de inspectie één of meerdere locatie(s). 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 Bartholomeus
Bartholomeus biedt wonen, zorg en welzijn in een historisch pand in het centrum
van Utrecht. Bartholomeus biedt verpleeghuiszorg in groepswoningen en in een
woonzorgcentrum. Ook levert Bartholomeus zorg in serviceappartementen, een
zorghotel en heeft plekken voor respijtzorg. Tegelijkertijd biedt de organisatie
diverse faciliteiten en activiteiten aan voor bewoners van Utrecht, gericht op het
gezonder ouder worden. Bartholomeus bestaat 650 jaar.
Het management bestaat uit een eenhoofdige raad van bestuur. Bartholomeus heeft
een College van Regenten bestaande uit vijf leden.
Ten tijde van het bezoek ontvangen 78 cliënten intramurale zorg. Hiervan wonen 57
cliënten in een van de zes groepswoningen. In iedere groepswoning is plek voor
acht tot tien cliënten met een psychogeriatrische (pg) aandoening.
In het woonzorgcentrum krijgen 21 cliënten intramurale zorg. Het gaat om cliënten
met een pg-aandoening, een somatische aandoening of een combinatie hiervan.
De cliënten hebben zorgprofielen (VV) die variëren van VV 2 tot en met VV 7. De
grootste groep cliënten heeft een VV 5 inclusief behandeling.
De inspectie bezocht twee van de zes groepswoningen. Deze groepswoningen
hebben een aanmerking in het kader van de Wet Bopz.
De zorg wordt verleend door 113 (69,2 fte) zorgverleners, waarvan 10 (7,4 fte)
verpleegkundigen (3 niveau 4 en 7 niveau 5), 20 (15,4 fte) verzorgenden niveau 3,
37 (18,7 fte) helpenden niveau 2 en 19 (6 fte) Huysdames. Ook werkt Bartholomeus
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in de intramurale zorg met 5 (4,4 fte) meewerkende teamcoaches (4 niveau 3 en 1
niveau 5) en 2 (1,8 fte) opleiders (1 niveau 3 en 1 niveau 4).
Bartholomeus heeft daarnaast 13 (9,8 fte) leerlingen niveau 3 en 7 (5.7 fte)
leerlingen niveau 4.
De teamcoaches zijn verzorgenden of verpleegkundigen uit het eigen team. Zij zijn
een deel van hun tijd beschikbaar voor de borging van de kwaliteit van zorg. Een
locatiemanager en twee zorgmanagers sturen de zorgverlening op de locatie aan.
Bartholomeus werkt met een externe behandeldienst voor de cliënten op de
groepswoningen en een aantal cliënten in het woonzorgcentrum die een zorgpakket
hebben inclusief behandeling. Vanuit deze dienst zijn verschillende disciplines
betrokken, waaronder een specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. De andere cliënten hebben hun eigen
huisarts. Deze is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.
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2

Conclusie en vervolgacties

2.1

Conclusie bezoek
De inspectie constateert dat de geboden zorg op Bartholomeus voldoet aan de
getoetste normen. Alle tien de getoetste normen voldoen. De inspectie heeft op dit
moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Bartholomeus stuurt op de
kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht
nodig is.

2.2

Vervolgacties
In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Bartholomeus verwacht. Daarna geeft de
inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.
De inspectie gaat er vanuit dat Bartholomeus de goede zorg voor de cliënten
voortzet en daarmee blijft voldoen aan de normen.

2.2.1

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

Resultaten Bartholomeus Gasthuis

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 Bartholomeus aan deze norm.
Uit de observaties, de gesprekken en de dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de
wensen en behoefte van de cliënten goed kennen. Zij weten te vertellen hoe ze het
beste met de cliënten om kunnen gaan, wat hun voorkeuren zijn en hoe ze graag
geholpen willen worden bij de dagelijkse verzorging.
Iedere cliënt heeft een levenskaart. Hierop staat onder andere hoe iedere cliënt de
dag graag doorbrengt, het beste geholpen kan worden en hoe een cliënt bij
voorkeur aangesproken wil worden. Ook staat hierop een karakterschets van iedere
cliënt en wat de zorgverlener absoluut van een cliënt moet weten. Zorgverleners
vertellen over een cliënt die graag een sigaret rookt op het balkon, maar dat niet
meer alleen kan vanwege duizeligheid. Als de cliënt wil roken spreekt hij zelf een
zorgverlener aan. Die gaat dan met hem mee. Ook hoort de inspectie van een cliënt
die snel boos wordt, zeker als hij hulp krijgt bij de dagelijkse verzorging.
Zorgverleners vertellen dat ze deze cliënt bij boosheid even met rust moeten laten
en het later opnieuw moeten proberen. Ze starten dan altijd met de zorg die het
meest urgent is. Dan is dat maar gebeurt. Later op de dag kijken de zorgverleners
of nog meer lukt. De inspectie ziet deze benaderingswijze terug in het cliëntdossier
en op de levenskaart.
Op iedere deur van de cliënt staat op het naambordje de naam van de cliënt,
waarmee zorgverleners de cliënt het beste kunnen aanspreken. De inspectie hoort
tijdens de observatie dat zorgverleners deze naam ook gebruiken.
De inspectie ziet dat de fysieke omgeving op de woongroepen goed aansluit op de
wensen en zorgvragen van de cliënten. De huiskamers bestaan uit drie gedeelten.
Ieder gedeelte is afgestemd op de behoefte aan prikkels van de cliënten, hoort de
inspectie van zorgverleners. Zo heeft een cliënt met complex gedrag behoefte aan
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een prikkelarme omgeving. Zij zit op een vast plekje bij het raam op een prikkelarm
gedeelte van de huiskamer. Zij kijkt naar de bewegingen die buiten plaatsvinden.
Dat geeft haar rust, hoort de inspectie. Cliënten die meer behoefte hebben aan
prikkels zitten op een andere plek in de woonkamer. Zo ziet de inspectie een cliënt
die met veel aandacht televisie kijkt en andere cliënten die samen zitten en praten
aan een tafel. De inspectie hoort dat een cliënt veel van vogels houdt. Op de
woongroep staat daarom een vogelkooi in de huiskamer. De inspectie hoort en ziet
dat deze cliënt hier erg van geniet.
Norm 1.3
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden.
Volgens de inspectie voldoet Bartholomeus aan deze norm.
Uit gesprekken en observaties komt naar voren dat zorgverleners de eigen regie van
de cliënten voldoende versterken. Cliënten kunnen zelf kiezen hoe ze de dag
doorbrengen hoort de inspectie. Bij cliënten die dat niet meer goed zelf goed kunnen
aangeven zoeken ze naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Dit
gebeurt in samenspraak met de cliënt en zijn familie. Zo hoort de inspectie dat een
cliënt die niet goed meer kan lopen, graag naar buiten gaat. Tijdens de observatie
ziet de inspectie dat een zorgverlener deze cliënt in een rolstoel mee naar buiten
neemt. Een andere cliënt geeft aan ook naar buiten te willen. De zorgverlener neemt
deze cliënt mee naar buiten op een later moment. De inspectie ziet dat cliënten op
een woongroep samen een balspel doen. Zorgverleners stimuleren iedere cliënt
hieraan mee te doen. Als cliënten dit niet willen hoeft dit niet. De inspectie hoort dat
één van de cliënten met het syndroom van Korsakov graag een wijntje drinkt. Zij
krijgt hiertoe de gelegenheid.
De inspectie ziet en hoort dat zorgverleners de veiligheidsrisico’s van cliënten
voldoende afwegen tegen de kwaliteit van leven. De inspectie hoort dat
Bartholomeus zo min mogelijk gebruik maakt van vrijheidsbeperkende maatregelen
(VBM). Kwaliteit van leven van de cliënten staat hierin voorop. Bartholomeus is
daarbij op zoek naar mogelijkheden om de vrijheid van cliënten zoveel mogelijk te
verruimen. Zo hoort de inspectie dat cliënten die dat aankunnen zelfstandig de
woongroepen kunnen verlaten. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf of onder begeleiding
naar de Brasserie of naar de gesloten binnentuin. Bartholomeus is bezig de vrijheid
van de cliënten nog meer te bevorderen door de inzet van zorgtechnologie.
Norm 1.4
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met
respect behandeld.
Volgens de inspectie voldoet Bartholomeus aan deze norm.
De inspectie ziet en hoort dat dat zorgverleners cliënten op een persoonlijke en
respectvolle manier aandacht geven. Tijdens de observatie ziet de inspectie dat
cliënten een tevreden indruk maken en op hun gemak zijn. Zorgverleners geven alle
cliënten even aandacht door een praatje te maken of even naast een cliënt te gaan
zitten. Zorgverleners praten op ooghoogte met de cliënten en voeren korte
gesprekken die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënten. De inspectie ziet
dat een cliënt binnenpret heeft. De zorgverlener lacht met deze cliënt mee. Hierdoor
heeft ze nog meer plezier. Een andere cliënt bekijkt ansichtkaarten van vroeger. Ze
gaat hier helemaal in op. Een zorgverlener gaat naast haar zitten en kijkt met haar
mee.
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Een andere cliënt maakt een tevreden indruk op haar vaste plekje bij het raam.
Zorgverleners vertellen dat deze cliënt vaak onrustig was. Sinds ze dit plekje heeft
gevonden gaat het veel beter met haar. Zorgverleners zorgen dat ze hier kan zitten
als ze dat wil. De inspectie hoort ook van een andere cliënt die opgeknapt is sinds
hij verhuisd is van het woonzorgcentrum naar een woongroep op de
psychogeriatrische afdeling. Voorheen vertoonde hij veel onbegrepen gedrag.
Zorgverleners weten nu hoe ze deze cliënt moeten benaderen. Zij bieden hem een
vaste structuur en dringen hem niks op. Dit zorgt ervoor dat de cliënt zich goed
voelt en het onbegrepen gedrag bijna niet meer voorkomt.
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 Bartholomeus aan deze norm.
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners de wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt goed betrekken bij het maken van
professionele afwegingen. Zo ziet de inspectie in de dossiers dat zorgverleners
omgangsadviezen hebben voor cliënten met onbegrepen gedrag. Deze adviezen zijn
multidisciplinair en in afstemming met de familie opgesteld door de psycholoog.
Zorgverleners vertellen dat ze deze adviezen in de praktijk toepassen. Dit zorgt
ervoor dat het gedrag van cliënten niet meer onbegrepen is omdat zorgverleners
hiermee om kunnen gaan. Zo hoort de inspectie van een cliënt die snel boos is en
veel stress ervaart. Zorgverleners laten deze cliënt zoveel mogelijk met rust en
forceren haar niet. Wel zorgen ze dat ze hulp krijgt bij onder andere het eten. Als ze
dit niet doen eet de cliënt niet meer.
De inspectie hoort dat zorgverleners een halfjaarlijkse risicosignalering uitvoeren bij
iedere cliënt. Zij formuleren een zorgdoel en acties als zij risico’s signaleren. Ook
vertellen zij tussentijds in de gaten te houden of zich risico’s voordoen. De inspectie
ziet dat een cliënt een risico heeft op ondervoeding. Zorgverleners wegen deze
cliënt wekelijks en houden in de gaten of deze cliënt voldoende eet. Ze zorgen
daarbij dat deze cliënt eten krijgt dat ze lekker vindt, ook tussen de maaltijden
door. De inspectie ziet dit terug tijdens de observatie.
Tijdens gesprekken met verschillende gesprekspartners komt naar voren dat
Bartholomeus bij de inzet van een VBM een deskundige afweging maakt. De inspectie

hoort dat Bartholomeus alleen een VBM gebruikt als het niet anders kan en de cliënt

hier baat bij heeft. De inspectie hoort dat Bartholomeus veel werkt met sensoren ter
bevordering van de veiligheid. De inspectie hoort in de gesprekken dat hiervoor een
navolgbare afweging plaatsvindt. Het multidisciplinaire team evalueert deze
maatregelen structureel. De inspectie ziet deze afweging en evaluatie niet terug in
de zorgdossiers. Gesprekspartners, waaronder de specialist ouderengeneeskunde
vertellen dat deze informatie wel aanwezig is in het medische dossier.
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Norm 2.2
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het
cliëntdossier.
Volgens de inspectie voldoet Bartholomeus aan deze norm.
De inspectie ziet in de dossiers dat Bartholomeus werkt met actuele
zorgleefplannen. Hierin zijn de zorgdoelen en acties helder zijn vastgelegd. Zo ziet
de inspectie dat voor iedere cliënt duidelijke instructies beschikbaar zijn over de
invulling van de dag. Hierin staat bij ieder zorgmoment hoe cliënten bij voorkeur de
zorg krijgen en hoe ze het beste met de cliënt om kunnen gaan. Ook ziet de
inspectie dat zorgverleners rapporteren op doelen en acties uit het zorgleefplan. Zo
ziet de inspectie meerdere voorbeelden van rapportages over het gedrag van de
cliënten en het effect van omgangsadviezen. Ook ziet de inspectie in de dossiers
wanneer multidisciplinair overleg heeft plaatsgevonden en wat hierin is besproken.
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 Bartholomeus aan deze norm.
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat de bezetting van zorgverleners
voldoende is voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. De inspectie hoort in het
gesprek met het bestuur dat Bartholomeus de extra gelden voor de
verpleeghuiszorg gebruikt voor de inzet van meer zorgverleners. Ook werkt
Bartholomeus met extra leerlingen en stagiaires. Bartholomeus zorgt er nu voor dat
op iedere woongroep overdag en in de avond altijd twee zorgverleners zijn. Deze
krijgen ondersteuning van medewerkers welzijn en vrijwilligers. Op die manier is er
altijd toezicht in de huiskamers. Ook heeft Bartholomeus nu extra inzet van
zorgverleners in de nacht. Hier is behoefte aan vanwege een paar onrustige cliënten
in de nacht.
Zorgverleners vertellen blij te zijn met de extra inzet van het personeel. Hierdoor
ervaren ze voldoende ruimte voor het bieden van persoonsgerichte zorg.
Bartholomeus heeft een meerjarig scholingsplan voor 2016-2021. Zorgverleners
krijgen scholing vanuit de Bartholomeus Academie. Zij kunnen de scholing in
werktijd volgen. Onderdeel van het scholingsprogramma zijn de verplichte BIGscholingen, klinische lessen en vakgerichte scholingen. Bartholomeus heeft een
overzicht van de door zorgverleners gevolgde scholingen.
De inspectie hoort in de gesprekken en ziet in documenten dat Bartholomeus zorgt
voor een passend aanbod aan scholingen. Het scholingsaanbod sluit aan bij de
zorgbehoeften van de cliënten in zorg en bij de behoeften van zorgverleners. Voor
nieuwe zorgverleners is er een inwerkprogramma. Ook werkt Bartholomeus met
twee opleiders in de dagelijkse zorg. Dit zijn zorgverleners met veel ervaring die
extra tijd hebben om alle nieuwe zorgverleners in te werken. Op die manier probeert
Bartholomeus te zorgen dat de andere zorgverleners hier minder mee belast
worden.
De inspectie ziet dat het scholingsaanbod voorziet in scholingen gericht op de
doelgroep cliënten. Zo krijgen alle zorgverleners een scholing over een methodiek
gericht op goede zorg voor mensen met dementie. Hierin is aandacht voor de
fysieke leefomgeving, het bieden van duidelijke dagstructuur, het omgaan met
onbegrepen gedrag en het bejegenen van cliënten met dementie. Ook krijgen
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zorgverleners scholing over hoe te communiceren met mantelzorgers en scholing ter
bevordering van een goede onderlinge samenwerking.
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 Bartholomeus aan deze norm.
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat Bartholomeus werkt met een
kwaliteitssysteem. Bartholomeus verzamelt diverse kwaliteitsinformatie over de
zorg. Iedere afdeling heeft hierin zijn eigen taak. Ook zorgverleners leveren
kwaliteitsinformatie aan. De kwaliteitsinformatie is via een dashboard beschikbaar
voor onder andere het bestuur en het management. Zij gebruiken dit om zicht te
hebben op kwaliteit en als basis voor verbeteringen in de zorg. Op basis van de
uitkomsten vinden analyses plaats en bepaalt Bartholomeus wat de vervolgacties
moeten zijn.
De inspectie ziet in documenten en hoort in de gesprekken dat Bartholomeus werkt
volgens een duidelijke plan-do-check en act-cyclus. De inspectie hoort ook dat
Bartholomeus alle partijen hierin betrekt. Zo vraagt zij haar cliënten en
mantelzorgers om halfjaarlijks een tevredenheidsenquête in te vullen. De
uitkomsten bespreken zij in het hieraan gekoppelde MDO. Op die manier kunnen zij
wensen of klachten meteen bespreekbaar maken en oppakken. Bartholomeus
verzamelt en analyseert klachten en neemt op basis hiervan verbetermaatregelen.
Zo hoort de inspectie over cliënten met klachten over het eten. De ene cliënt vond
de groente te veel doorgekookt, de ander vond het te knapperig. Bartholomeus
zorgt er nu voor dat cliënten kunnen kiezen uit beide. Binnen Bartholomeus vinden
met regelmaat interne en externe audits plaats.
Zorgverleners vertellen dat zij zich veilig voelen om incidenten in de zorg te melden.
Incidenten gebruiken zij voor verbeteringen in de zorg. Dit gebeurt in het
zorgberaad, een multidisciplinair overleg dat in het leven is geroepen om zaken
rondom kwaliteit te bespreken en gezamenlijk aan te pakken. De inspectie ziet
analyses naar basisoorzaken en verbeteracties die hieruit volgen. Zo heeft
Bartholomeus haar medicatieveiligheid aangescherpt, nadat zij bij herhaling merkte
dat zorgverleners niet altijd aftekenen. Nu vindt er dagelijks een extra controle
plaats door de teamcoach. Dit heeft aantoonbaar effect.
De inspectie hoort dat de bestuurder, de zorgmanagers en de leden van de raad van
toezicht met regelmaat in het huis zijn en kijken hoe het er in de dagelijkse praktijk
aan toegaat. Zij geven aan dat ze hiermee een goed beeld hebben van de dagelijkse
zorg. De inspectie hoort van de raad van toezicht dat zij goed op de hoogte zijn van
zaken die spelen in de organisatie en zich goed gehoord voelt door de bestuurder.
Norm 3.3
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en
verbeteren.
Volgens de inspectie voldoet Bartholomeus aan deze norm.
De inspectie ziet en hoort dat zorgverleners de tijd en de ruimte krijgen om te
reflecteren op de zorg die zij bieden. Dit gebeurt tijdens het teamoverleg of tijdens
het gedragsspreekuur met de psycholoog. Zorgverleners krijgen scholing
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aangeboden gericht op gespreksvoering, feedback en interactie en groepsdynamiek
voor zorgverleners onderling. Daarnaast ondersteunen de teamcoaches en opleiders
de zorgverleners en leerlingen in de onderlinge communicatie.
In de gesprekken komt naar voren dat zorgverleners elkaar aanspreken als dat
nodig is. Management en bestuur vertellen dat dit wel een lastig punt blijft voor
zorgverleners. Om die reden is hier aandacht voor in het scholingsprogramma.
Zorgverleners vertellen dat ze hier veel aan hebben en het toepassen in de
dagelijkse zorg. Bartholomeus neemt deel aan verschillende leernetwerken. Hierin
betrekt zij ook haar zorgverleners.
3.4

Medicatieveiligheid
Norm 4.3
Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst
van de apotheek
Volgens de inspectie voldoet naam Bartholomeus aan deze norm.
Zorgverleners beschikken voor elke cliënt die medicatie gebruikt over een actueel
medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst van de apotheek.
De apotheek maakt en levert medicatieoverzichten en de toedienlijsten van cliënten
die medicatie gebruiken. Zorgverleners maken deze overzichten en lijsten niet zelf
en passen bestaande medicatieoverzichten en toedienlijsten niet zelf aan.
Zorgverleners beschikken binnen 24 uur na de start van de zorg 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 naam Bartholomeus aan deze norm.
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en
per toedientijdstip op de toedienlijst.
De tweede controle (niet GDS-medicatie) wordt bekwaam uitgevoerd. Het is
traceerbaar wie de controle uitvoert en op welke wijze.
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires
en rapporten

Wetgeving:
−
Wet langdurige zorg (Wlz).
−
Zorgverzekeringswet (Zvw).
−
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/verslag 2018;
Overzicht van zorgprofielen cliënten van de bezochte locatie(s);
Overzicht fte’s/dienstroosters zorgverleners en behandelaars op de bezochte
locatie(s);
Overzicht van MIC-meldingen en daarvoor ingezette verbeteracties van de
bezochte locatie(s) van de laatste 12 maanden;
Overzicht van scholing in afgelopen jaar aan de zorgverleners van de bezochte
locaties (s) en de planning voor het lopende jaar.
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