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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 21 januari 2020 een 
onaangekondigd vervolgbezoek aan Haagse Wijk- en Woonzorg (hierna: HWW), 
locatie Verpleeghuis De Eshoeve (hierna: De Eshoeve) in Den Haag. 
 
De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Het toetsingskader is slechts een selectie hieruit. Als de 
inspecteurs het tijdens het bezoek nodig vinden ook andere thema’s te onderzoeken 
dan doen zij dit. De inspecteurs benoemen de onderzochte thema’s dan apart in dit 
rapport.  
 
De in dit rapport gebruikte begrippen liggen vast in een verklarende woordenlijst. 
 
De inspecteurs verzamelen informatie door middel van observaties, een rondleiding, 
het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsen de thema’s persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  
Waar de inspectie naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie heeft begin 2018 een inspectiebezoek gebracht aan HWW. De inspectie 
wilde toetsen, bij Woonzorgcentrum Op de Laan (hierna: Op de Laan), of de 
verbetermaatregelen die HWW zou doorvoeren na de bezoeken in 2016 en 2017 ook 
daadwerkelijk doorgevoerd waren op alle locaties. Bovendien ontving de inspectie in 
2017 diverse signalen over Op de Laan met betrekking tot ouderenmishandeling.  
Op 7 maart 2018 bezocht de inspectie Op de Laan. Tijdens dit bezoek voldeed  
Op de Laan (grotendeels) niet aan acht van de dertien getoetste normen. De 
inspectie verwachtte dat Op de Laan binnen zes maanden na het vaststellen van het 
rapport van het bezoek van 7 maart 2018 voldeed aan alle normen en dat de 
verbeteracties zo nodig ook op andere locaties zijn doorgevoerd.  
Op 6 december 2018 ontving de inspectie een resultaatverslag van HWW. Tijdens 
het bezoek van 16 en 23 januari 2019 toetste de inspectie of de 
verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en geborgd binnen HWW. De inspectie 
bezocht naast Op de Laan ook De Eshoeve. Drie van de acht getoetste normen 
voldeden grotendeels niet bij Op de Laan. Zeven van de tien getoetste normen 
voldeden grotendeels niet bij De Eshoeve. Op basis van de resultaten van deze 
bezoeken sprak de inspectie met de raad van bestuur en raad van toezicht van 
HWW over hun visie op onder andere het sturen op kwaliteit en veiligheid, en leren 
en verbeteren. 
De inspectie ontving een resultaatverslag op 26 november 2019. 
 
Op 21 en 22 januari 2020 bezoekt de inspectie HWW opnieuw. De inspectie kijkt bij 
De Eshoeve of de verbeteringen doorgevoerd zijn na het eerdere bezoek dat zij 
bracht op 23 januari 2019 aan De Eshoeve en of deze overeenkomen met de situatie 
zoals HWW deze beschrijft in het resultaatverslag. Daarnaast bezocht de inspectie 
Zorghuis Dr. Willem Drees om te toetsten of de verbetermaatregelen waar nodig ook 
zijn doorgevoerd en geborgd bij deze locatie. 
 
Dit rapport is niet los te zien van het rapport van het bezoek op 16 en 23 januari 
2019. Zie hiervoor de website van de inspectie (www.igj.nl) onder publicaties. 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskadhttps:/www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-voor-zorgaanbieders-waar-mensen-wonen-die-langdurige-zorg-nodig-hebben
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/
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1.2 Beschrijving HWW en De Eshoeve 
HWW biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke hulp en 
dagactiviteiten. HWW heeft elf locaties in Den Haag. Het management bestaat uit 
een tweehoofdige raad van bestuur. HWW heeft een raad van toezicht bestaande uit 
vijf leden, op dit moment is er een vacature voor het vijfde lid. 
 
De Eshoeve 
De Eshoeve is een locatie in de wijk Belgisch Park in Scheveningen. De Eshoeve is 
opgenomen in het locatieregister van de Wet Zorg en dwang als accommodatie.  
De Eshoeve heeft vijf pg-afdelingen. Van deze vijf afdelingen is één pg-afdeling half 
open, de andere pg-afdelingen zijn gesloten. Eén afdeling betreft een zogenaamde 
high care afdeling, binnen deze afdeling ontvangen cliënten met hoog complexe 
gedragsproblematiek zorg. Ten tijde van het bezoek ontvangen in totaal 119 
cliënten zorg op De Eshoeve. De cliënten hebben zorgprofielen (VV) die variëren van 
VV 5 tot en met VV 10. Hiervan hebben vier cliënten een crisisplek, één cliënt  
VV 10, 72 cliënten VV 5, 40 cliënten VV 7 en twee cliënten VV 9. De inspectie 
bezocht twee afdelingen.  
De Eshoeve is opgenomen in het locatieregister van de Wet Zorg en dwang. 
Het zorgteam bestaat uit kwaliteitsverpleegkundigen, verpleegkundigen, EVV’ers, 
verzorgenden niveau 3, helpenden niveau 2 en huiskamerbegeleiders. Ook zijn er 
activiteitenbegeleiders actief binnen de teams. De dagelijkse aansturing bij  
De Eshoeve vindt plaats door een interim locatiemanager en vier teamleiders. Op  
De Eshoeve zijn verschillende disciplines betrokken van de behandeldienst van 
HWW, waaronder een specialist ouderengeneeskunde (SO), een psycholoog en een 
fysiotherapeut. De SO is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. 
 
Overige informatie 
In de afgelopen periode zijn er binnen De Eshoeve veel wisselingen in het 
management en in de ondersteuning geweest. Begin februari 2019 startte een 
nieuwe locatiemanager. Deze locatiemanager is in augustus 2019 vertrokken. In 
september 2019 is er een tijdelijke waarnemer geweest, deze is vervangen door een 
interim locatiemanager. Deze laatste locatiemanager a.i. werkt sinds oktober 2019 
bij De Eshoeve.   
 
 
Op 3 maart 2020 is de inspectie geïnformeerd door de raad van toezicht over een 
wisseling van de raad van bestuur. Per 4 maart 2020 heeft HWW een interim 
bestuurder. 
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2 Conclusie 

Dit hoofdstuk start met een samenvatting van de resultaten weergegeven in 
taartdiagrammen. Daarin staat hoe de inspectie de geleverde zorg beoordeelt. 
Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie over De Eshoeve. Een toelichting op de 
scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie op 
basis van welke bevindingen zij de scores op de normen geeft. Een toelichting op de 
scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie op 
basis van welke bevindingen zij de scores op de normen geeft. In hoofdstuk 4 ziet u 
ook het oordeel op normniveau terug van het bezoek van 23 januari 2019.  

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaande diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie De Eshoeve 
beoordeelt. Een toelichting op de kleuren in de diagrammen staat in hoofdstuk 4. 

 
 
Legenda 

 voldoet   voldoet niet 
 voldoet grotendeels   niet getoetst 
 voldoet grotendeels 

niet 
   

2.2 Wat gaat goed 
Cliënten krijgen persoonsgerichte zorg bij De Eshoeve. De zorgverleners kennen de 
cliënten goed en gebruiken deze kennis om af te wegen welke zorg de cliënt nodig 
heeft. Ze houden rekening met de wensen, beperkingen en mogelijkheden.  
Cliënten kunnen erop rekenen dat de zorgverleners de juiste deskundigheid hebben.  

2.3 Wat kan beter 
Cliënten kunnen er nog niet altijd op rekenen dat informatie in het cliëntdossier 
volledig en navolgbaar is. De zorgverleners kunnen de zorgdoelen van cliënten nog 
beter beschrijven. Ook de acties kunnen zorgverleners concreter formuleren. 
Daarnaast kunnen de zorgverleners de opvolging van de rapportages verbeteren. 
De Eshoeve kan nog systematischer werken aan het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg. De doelstellingen die HWW meet in de audits kan HWW nog specifieker 
formuleren. 
Cliënten kunnen er nog niet van uitgaan dat De Eshoeve voldoende leert van MIC-
meldingen. De zorgverleners kunnen om de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen 
nog beter de basisoorzaken van een incident analyseren. De organisatie kan dan 
passender maatregelen nemen. 
 
 

Thema 1: 
Persoonsgerichte 

zorg 
(5 normen)

Thema 2: 
Deskundige 
zorgverlener 
(7 normen)

Thema 3: Sturen op 
kwaliteit en 
veiligheid 

(3 normen)
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2.4 Conclusie bezoek 
De Eshoeve voldoet (grotendeels) aan alle beoordeelde normen. HWW investeert in 
de kwaliteit van de zorgverlening en het geven van belevingsgerichte zorg. De cliënt 
staat centraal en de inspectie ziet dat HWW werkt aan het implementeren van de 
visie van HWW op gebied van welzijn en welbevinden. De inspectie ziet dat HWW 
sinds de vorige bezoeken aan De Eshoeve en Op de Laan in januari 2019 veel 
verbeteringen heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd ziet de inspectie ook, dat wanneer zij 
een nieuwe locatie bezoekt, de verbeteringen nog niet gelijk oplopen. 
 
De inspectie gaat ervan uit dat met de bestuurlijke wissel HWW deze ingeslagen 
weg zal blijven volgen, en dat HWW de kwaliteit van zorg continu verbetert en 
bijstelt. De wisseling van bestuur brengt mogelijk risico’s met zich mee. Vanwege 
deze bestuurlijke wisselingen zal de inspectie zich de komende tijd laten informeren 
over de ontwikkelingen bij HWW.  
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk leest u wat de inspectie van HWW verwacht. Daarna geeft 
de inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

3.1 De vervolgactie die de inspectie van HWW verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  

 
De inspectie verwacht dat HWW de verbetermaatregelen zo nodig ook op andere 
locaties treft. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit vervolgbezoek opnieuw een beeld gekregen van de 
kwaliteit en veiligheid bij De Eshoeve. Zij gaat ervan uit dat de bevindingen uit 
hoofdstuk 4 voldoende handvatten geven om aan de normen te (blijven) voldoen. 
Dit geldt ook voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg op andere locatie(s). Met dit 
rapport sluit de inspectie het bezoek af. Vanwege de bestuurlijke wisselingen zal de 
inspectie zich de komende tijd wel laten informeren over de ontwikkelingen bij 
HWW. Deze informatie zal de inspectie meewegen in het bepalen van het toezicht. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk staat per thema hoe de inspectie de geleverde zorg per norm 
tijdens het bezoek van 23 januari 2019 beoordeelde. Vervolgens ziet u hoe de 
inspectie de geleverde zorg per norm beoordeelt ten tijde van dit bezoek.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donkergroen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

deze norm alleen positieve punten.  
Lichtgroen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm veelal positieve punten.  
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. 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg 
Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen van de cliënt. Kent de 
zorgverlener de cliënt? Kent hij1 zijn geschiedenis? Weet hij wat de cliënt belangrijk 
vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een evenwichtige en respectvolle 
relatie tussen een cliënt en een zorgverlener? Wordt er goed geluisterd naar de 
cliënt en zijn naasten? En belangrijker, staan de wensen van de cliënt centraal? 
Wordt hier gehoor aan gegeven? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij 
ondersteund door zijn naasten en de zorgverlener. 

4.1.1 Resultaten 
 
Norm 1.1 
Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, 
behandeling en ondersteuning. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve aan deze norm.  
 
De inspectie hoort van verschillende gesprekspartners dat een cliënt inspraak heeft 
in de doelen van de zorg. Dit ziet de inspectie terug in de cliëntdossiers. Zo leest de 
inspectie in een cliëntdossier voorbeelden als “u vindt het fijn om uit te slapen” en 
“u heeft behoefte aan individuele aandacht zoals wandelen, duofietsen”. De 
inspectie hoort van de SO en van een cliëntvertegenwoordiger dat zorgverleners 
samen met de cliënt het CTO (het multidisciplinaire overleg binnen HWW) 
voorbereiden, waarbij cliënten hun wensen en behoeften kunnen vertellen. Tijdens 
een CTO staan de doelen op een groot scherm geprojecteerd zodat iedereen kan 
meekijken en worden de wensen besproken. De zorgverleners nodigen de cliënt of 
cliëntvertegenwoordigers uit voor het CTO. Ook ziet de inspectie in de ingeziene 
dossiers dat de cliënt of cliëntvertegenwoordiger akkoord heeft gegeven voor het 
zorgplan. 
 
 
                                                
1  Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook ‘zij’. 
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Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
Tijdens dit inspectiebezoek ziet de inspectie dat in meerdere dossiers een 
levensgeschiedenis van de cliënt terug te vinden is. De inspectie hoort van 
zorgverleners dat ze de cliënten goed kennen. Zo weten ze welk beroep een cliënt 
vroeger had. De zorgverleners spelen hierop in tijdens de verzorging. Zorgverleners 
spreken cliënten wisselend met voor- of achternaam aan, afhankelijk van de 
voorkeur van de cliënt. Deze voorkeur ziet de inspectie terug in de ingeziene 
dossiers.  
 
Uit de observaties en gesprekken blijkt dat de zorgverleners de zorgbehoefte, 
mogelijkheden en beperkingen meer in beeld hebben dan tijdens het vorige bezoek. 
Zo doet een cliënt graag eenvoudige huishoudelijke taakjes. De zorgverleners 
vragen de cliënt om te helpen met bijvoorbeeld het vouwen van handdoekjes. Een 
andere cliënt zit graag aan tafel zonder licht. De zorgverleners houden hiermee 
rekening en houden de lamp uit boven de tafel waaraan de cliënt zit.  
 
Verder hoort de inspectie dat De Eshoeve sinds het vorige bezoek aanpassingen 
heeft gedaan aan de leefomgeving van de cliënten. De Eshoeve heeft de inrichting 
van de huiskamers en de leefkeukens aangepast. Deze hebben nu een huiselijkere 
sfeer. Tevens zijn er meer zithoekjes gecreëerd op de gang. Tijdens het bezoek is 
De Eshoeve net bezig met een verbouwing van een van de huiskamers. De inspectie 
hoort dat De Eshoeve deze ruimtes in samenspraak met cliënt(vertegenwoordigers) 
en zorgverleners inricht. 
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over hun leven en 
welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm. 
 
De zorgverleners versterken de eigen regie van cliënten. Zo leest de inspectie in het 
dossier bij de acties terug wat cliënten zelf kunnen. Er staat bijvoorbeeld: 
‘tandenborstel aanreiken, cliënt kan zelf poetsen’. Of ‘samen met cliënt de kleding 
uitzoeken’. Tijdens de observatie ziet de inspectie dat cliënten veel meer zelf 
kunnen kiezen dan tijdens het vorige bezoek. Zo kunnen cliënten kiezen wat ze 
willen drinken. Daarbij vragen zorgverleners of de cliënt bijvoorbeeld iets in de 
koffie wil. En aan het eind van de lunch vragen de zorgverleners of de cliënten fruit 
willen. Cliënten die dat kunnen smeren zelf hun brood. Wanneer zij klaar zijn met de 
maaltijd gaan cliënten, wanneer zij dat willen, zelf weer naar hun appartement. 
 
De inspectie hoort en ziet dat er meer aandacht is voor activiteiten dan tijdens het 
vorige bezoek. Er zijn activiteiten op individueel niveau en op groepsniveau. Dit 
hoort de inspectie van verschillende gesprekspartners en ziet de inspectie in de 
dossiers. Zo ziet de inspectie dat een cliënt van wandelen houdt en dat hiervoor 
wekelijks een vrijwilliger komt.  
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De inspectie ziet tijdens de observatie dat zorgverleners de regie nog meer kunnen 
versterken. Tijdens de broodmaaltijd op een huiskamer gaan de zorgverleners langs 
met de mand met brood. De cliënten moeten van tevoren bedenken hoeveel brood 
zij willen eten.  
 
In de andere huiskamer smeren de zorgverleners het brood op een kar en delen het 
daarna uit. De cliënten kunnen wel kiezen, maar zien het eten niet op tafel staan. 
Bij navraag hoort de inspectie verschillende antwoorden. De ene zorgverlener geeft 
aan dat ze altijd vanuit de kar het brood smeren, omdat cliënten anders 
bijvoorbeeld de botervloot leegeten. Een andere zorgverlener geeft aan, dat ze juist 
altijd aan tafel zitten, maar dit vandaag niet doen, omdat de dag net iets anders 
verloopt dan gebruikelijk.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
Vergeleken met het vorige bezoek is de sfeer rustiger op de woonkamer. Cliënten 
krijgen aandacht van de zorgverleners. Zo gaat een zorgverlener even naast een 
cliënt zitten die telkens een nieuwe vraag heeft. De zorgverlener vraagt hoe het 
gaat en komt erachter dat de cliënt niet lekker zit in verband met pijn. Vervolgens 
onderneemt de zorgverlener hierop actie.  
 
Tijdens de observatie op de ene huiskamer ziet de inspectie mooie voorbeelden van 
zorgverleners die cliënten op een warme manier bejegenen. Zorgverleners maken 
oogcontact met cliënten en raken cliënten bijvoorbeeld zachtjes aan om aandacht te 
krijgen. Een cliënt krijgt van een zorgverlener die bij hem zit, handkusjes. De cliënt 
geniet hier zichtbaar van. De inspectie ziet tijdens de observatie ook dat alle 
cliënten aandacht krijgen van de zorgverleners.  
 
Daartegenover ziet de inspectie tijdens dit bezoek dat de zorgverleners in de andere 
huiskamer alleen aan tafel zitten bij cliënten die hulp nodig hebben. Samen met de 
cliënten aan tafel zitten tijdens het eten en bijvoorbeeld het gesprek begeleiden ziet 
de inspectie niet terug. De inspectie hoort de zorgverleners soms nog wel over de 
cliënten praten.  
 
De inspectie leest in de dagplanning voor de werkzaamheden van de 
huiskamermedewerkers vooral taakgerichte activiteiten. Binnen de werkzaamheden 
is niet beschreven op welke manier zij invulling kunnen geven aan de 
persoonsgerichte zorg, het versterken van de eigen regie van cliënten en het geven 
van individuele aandacht aan de cliënten in de huiskamer. De scholing van 
huiskamermedewerkers staat gepland. 
 
Norm 1.5  
Zorgverleners ondersteunen cliënten om hun informele netwerk in stand te houden 
of uit te breiden. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
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4.2 Thema Deskundige zorgverlener 
De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de zorgvragen van de cliënten. De 
zorgverleners zijn voldoende deskundig. Zij kennen de grenzen van hun 
deskundigheid. Daarnaast zijn zorgverleners in staat om samen te werken. De 
zorgaanbieder zorgt voor de voorwaarden waaronder zorgverleners methodisch 
kunnen werken. De zorgverlener is in staat methodisch te werken. Methodisch 
werken garandeert dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg continu onder de 
aandacht is van alle zorgverleners.  
 
Methodisch werken houdt in dat zorgverleners werken volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en een plan maken hoe deze kunnen 

verbeteren. 
- Do: de verbeteringen uitvoeren. 
- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste resultaat 

oplevert. 
- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
Het methodisch werken is ook van toepassing op het thema Sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

4.2.1 Resultaten 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van de gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
In de leefroutes van de cliënten staan de mogelijkheden van de cliënten en de 
benodigde zorg beschreven. De zorgverleners gebruiken deze informatie bij de 
zorgverlening. Van verschillende gesprekspartners verneemt de inspectie dat 
zorgverleners de gezondheidsrisico’s bij elk CTO in kaart brengen aan de hand van 
signaleringslijsten. Zorgverleners nemen hiervoor de standaard risicosignaleringslijst 
door. Aan de hand van deze risico’s, wensen en behoeften stellen de zorgverleners 
een zorgdoel op. Daarnaast zijn de gescoorde risico’s onderwerp van gesprek in het 
CTO. 
 
Bij verschillende cliënten ziet de inspectie in het dossier een bejegeningsadvies 
terug. De inspectie hoort van de behandelaren dat risico’s beter in beeld zijn bij de 
zorgverleners dan voorheen. Binnen De Eshoeve werken nu meer vaste 
medewerkers of vaste flexmedewerkers. Ook de bezetting van de teamleiders heeft 
volgens de behandelaren geleid tot betere professionele afwegingen in de zorg. De 
teamleider vertelt dat hij wekelijks steekproeven neemt van de cliëntdossiers. De 
teamleider geeft de zorgverleners feedback op de risico-inventarisaties en 
professionele afwegingen die zorgverleners maken in de zorg en de wijze waarop zij 
deze vastleggen in het cliëntdossier. 
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Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
De inspectie ziet dat zorgverleners ten opzichte van het vorige bezoek meer 
methodisch werken. De inspectie ziet dat zowel behandelaren als overige 
zorgverleners rapporteren in het ECD (elektronisch cliënten dossier). Opvolging van 
acties ziet de inspectie ook beter terug. Zo ziet de inspectie in een cliëntdossier dat 
er eerst een episode (tijdelijke doel) is gemaakt met betrekking tot een benadering. 
Deze benadering is vervolgens geëvalueerd en omdat deze benadering goed werkte, 
verwerkt in de leefroute. In een ander cliëntdossier ziet de inspectie instructies 
staan hoe zorgverleners een cliënt moeten benaderen als de cliënt waandenkbeelden 
en hallucinaties heeft. Er staan duidelijke acties beschreven wat de zorgverleners 
wel en niet moeten doen.  
De inspectie ziet ook navolgbare rapportages. Een voorbeeld is dat een cliënt last 
heeft van rode bultjes en jeuk. De zorgverlener rapporteert dat haar actie crème 
smeren is en rapporteert ook dat de nieuwe crème beter werkt dan de oude crème.  
 
Daartegenover staan de omstandigheden en de acties die de zorgverlener moet 
uitvoeren niet altijd concreet beschreven. Zo leest de inspectie bij een cliënt met 
een zorgdoel gericht op epilepsie niet duidelijk beschreven waarop de zorgverlener 
moet letten. De zorgverlener vertelt hoe zij handelt als de cliënt een epileptisch 
insult heeft. Deze actie ziet de inspectie niet beschreven staan bij de acties van het 
zorgdoel epilepsie.  
Tegelijk ziet de inspectie dat de dossiers niet altijd compleet zijn. Zo leest de 
inspectie bij twee cliënten een niet reanimeren beleid, met een opmerking dat 
hierover een gesprek is geweest. De inspectie ziet echter de onderbouwing of een 
verslag van het gesprek niet terug in het dossier. Ook is de opvolging in de 
rapportage nog wisselend. De inspectie ziet bijvoorbeeld in een dossier staan dat 
een cliënt avondzorg weigerde. Hoe dit verder is opgepakt, leest de inspectie niet 
terug. 
 
Norm 2.3 
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te 
reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg. Vanuit de reflectie kunnen 
zorgverleners verbeteringen toepassen.  
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Norm 2.4 
Zorgverleners houden relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, 
veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
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Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm. 
 
Van verschillende gesprekspartners hoort de inspectie dat de bezetting het 
afgelopen jaar is verbeterd. De inzet van huiskamermedewerkers heeft de werkdruk 
verlaagd. De invulling van de vacature voor teamleider en de inzet van meer vaste 
flexmedewerkers zorgen ervoor dat de continuïteit van de zorg beter is dan tijdens 
het vorige inspectiebezoek. Ook hoort de inspectie van verschillende 
gesprekspartners dat de inzet van een kwaliteitsverpleegkundigen als coach voor de 
EVV’ers en overige zorgverleners helpt bij het verbeteren van methodisch werken. 
Tevens begrijpt de inspectie van de gesprekspartners dat er, naast het coachen, 
veel scholing is gegeven over persoonsgerichte zorg en methodisch werken. De 
scholing aan de huiskamermedewerkers staat gepland. Dit ziet de inspectie ook 
terug in de documenten. De inspectie hoort en ziet in de documenten dat HWW ook 
de formatie voor psychologen heeft uitgebreid. Hierdoor is de inzet van psychologen 
verbetert, zo hoort de inspectie. De inspectie ziet de betrokkenheid van de 
psycholoog ook terug in het dossier in de rapportages en omgangsplannen. 
Daarnaast geven de psychologen scholingen aan de zorgverleners.  
 
Wel hoort de inspectie dat de overgang naar de nieuwe Wet Zorg en dwang leidt tot 
een grotere belasting van de SO dan verwacht. De behandeldienst van HWW binnen 
de regio zoekt naar samenwerkingspartners voor het beoordelen van maatregelen 
die zijn opgelegd bij cliënten.  
 
Ook hoort de inspectie van gesprekspartners dat huiskamermedewerkers behoefte 
hebben aan scholing met betrekking tot persoonsgerichte zorg. De inspectie hoort 
en ziet ook in de planning dat HWW deze scholing binnenkort start. 
 
Norm 2.6 
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
De inspectie hoort en ziet dat zorgverleners werken met de protocollen van Vilans. 
Zorgverleners, zo hoort de inspectie, wijken alleen af van de protocollen in overleg 
met de arts.  
 
Norm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm. 
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De inspectie ziet in de dossiers en hoort terug dat zorgverleners multidisciplinair 
werken. Zo schakelen zorgverleners regelmatig de psycholoog in. In de 
cliëntdossiers ziet de inspectie de rapportages van psycholoog terug. 
De inspectie leest bijvoorbeeld in het cliëntdossier dat zorgverleners de 
fysiotherapeut inschakelen als er valgevaar is.  
 
Tijdens het CTO evalueren de zorgverleners de zorg in multidisciplinair verband. De 
inspectie ziet een verslag van een CTO waar de EVV, psycholoog, fysiotherapeut en 
de arts aanwezig was. Ter voorbereiding heeft de EVV de risicosignalering en zit/lig 
mobiliteit ingevuld, het zorgplan en de leefroute bijgewerkt. Uit de afspraken in het 
verslag blijkt dat alle zorgdoelen doorgenomen zijn.  
Bij een ander dossier staat als verslaglegging van het CTO alleen ‘u krijgt een 
dwaalhorloge’.  

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Goede zorg en deze op niveau houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg, coördineren en controleren wat er gebeurt op de 
werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico’s op de 
werkvloer die zorgmedewerkers niet altijd kunnen voorkomen. 

4.3.1 Resultaten 
Norm 3.1 
De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt 
de veiligheid van de cliënt.  
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm.  
 
De inspectie hoort van gesprekspartners en leest in documenten dat 
persoonsgerichte zorg centraal staat binnen HWW. HWW schoolt zorgverleners met 
behulp van de Kitwood-methode in persoonsgerichte zorg. In het visiedocument van 
HWW leest de inspectie terug dat ‘in hun kracht houden betekent dat onze klanten 
kunnen blijven doen wat ze willen en kunnen, waarbij ze regie houden over de 
inrichting van hun eigen leven. We stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven en uit te gaan van wat ze wel kunnen en niet allen van wat ze niet (meer) 
kunnen’. Tijdens dit inspectiebezoek ziet de inspectie dit meer terug in de huiskamer 
dan tijdens het vorige bezoek. De cliënten kunnen aangeven welke activiteiten ze 
leuk vinden, wat hun wensen en behoeften zijn en hebben inspraak in de zorg. De 
inspectie ziet in audits dat HWW kijkt of alle locaties ook met deze visie werken. In 
de eigen audit geeft HWW aan dat dit nog onvoldoende is. HWW beschrijft zelf dat 
een fundament voor persoonsgerichte zorg nog ontbreekt binnen De Eshoeve. HWW 
is gestart met het aanpassen van het beleid voor onvrijwillige zorg. 
 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels niet aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Eshoeve grotendeels aan deze norm. 
 
De inspectie ziet dat HWW gebruik maakt van verschillende kwaliteitsbronnen om de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken, beheersen en verbeteren. HWW 
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voert interne audits uit aan de hand van de normen van het kwaliteitskader. Uit 
deze audits komt naar voren dat De Eshoeve zicht heeft op de kwaliteit van de 
geleverde zorg. In de audits leest de inspectie onder andere terug dat De Eshoeve 
nog niet aan alle normen van het kwaliteitskader voldoet. In het jaarplan 2020 leest 
de inspectie welke acties De Eshoeve wil ondernemen om aan de normen te gaan 
voldoen. De doelstellingen in het jaarplan 2020 van De Eshoeve zijn echter niet 
specifiek geformuleerd. De inspectie leest niet terug hoe De Eshoeve meet dat er 
aan een doelstelling is voldaan. Een voorbeeld is de doelstelling ‘er ontstaat meer 
rust en extra tijd voor de cliënt’. HWW meet hier ‘voortzetting inzet van Voor 
Elkaar-coaches om de afdelingen te kunnen begeleiden in de afgesproken 
werkwijzen’, en ‘Doorlopend. Afstemming met medewerker over doelstellingen 
2020’. Maar wat HWW dan meet en wanneer de doelstelling is behaald, leest de 
inspectie niet terug.  
Ook zijn er verbeter- en implementatieteam(vit)-bijeenkomsten (deze hebben per 
locatie een verschillende naam), waaraan de locatiemanager, een 
vertegenwoordiger van de psychologen, SO’s en de teamleider behandeldienst elke 
zes weken deelnemen. De inspectie hoort en leest dat zij in dit overleg de ingezette 
verbeteringen monitoren en knelpunten oppakken. In de notulen van dit overleg 
leest de inspectie niet terug dat knelpunten systematisch opgepakt worden. In de 
notulen staan meer algemene mededelingen. Ook leest de inspectie terug dat er een 
actiepuntenlijst is. Wat hierop staat en wat de stand van zaken van deze acties is, 
leest de inspectie echter niet terug in de notulen.  
 
De inspectie ziet verbeterborden en hoort van gesprekspartners dat deze helpen in 
het blijven verbeteren op De Eshoeve. Bij de dagstart, zo hoort de inspectie, 
verdelen de zorgverleners de taken en bespreken zij aandachtspunten. De inspectie 
hoort van zorgverleners dat zij hierdoor het gevoel krijgen dat alle zorgverleners 
betrokken zijn bij het leren en verbeteren.  
 
Verschillende gesprekspartners vertellen de inspectie en de inspectie ziet ook, dat er 
binnen De Eshoeve aandacht is voor het doen van meldingen incidenten cliëntenzorg 
(MIC). Zorgverleners vertellen incidenten te melden. De inspectie ziet in 
verschillende documenten en hoort van verschillende gesprekspartners dat het leren 
van deze meldingen beter kan. Zo zijn betrokken behandelaren niet altijd op de 
hoogte van MIC-meldingen. Tegelijk hoort de inspectie dat, als er agressiemeldingen 
zijn, zorgverleners de psycholoog hiervan altijd op de hoogte stellen, zodat deze kan 
meedenken met mogelijke verbeteringen. De inspectie hoort dat als er een ernstiger 
incident is, HWW gebruik maakt van een prisma-analyse. De inspectie ziet een 
prisma-analyse in: hieruit komt naar voren dat de dossiervoering beter kan. 
Waarom dit niet beter gedaan wordt, komt niet naar voren uit de prisma analyse.  
 
In de notulen van het meldingenoverleg staan verbetermaatregelen genoemd die 
HWW inzet na de analyse van de MIC-meldingen. Deze verbetermaatregelen zijn 
met name verbetermaatregelen die gericht zijn op het proces van melden. De 
inspectie leest bijvoorbeeld over agressie- en overige incidenten: ‘Volledig invullen 
van MIC-meldingen blijft een aandachtspunt. Door het intensiever bespreken van de 
individuele meldingen met de medewerkers moet dit verder worden verbeterd’. In 
de rapportage ziet de inspectie niet terug dat de zorgverleners op zoek gaan naar de 
basisoorzaken van incidenten en wat dan een passende verbetermaatregel is. Bij de 
verbetermaatregelen ziet de inspectie niet altijd concrete specifieke verbeteracties. 
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Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Eshoeve grotendeels aan de norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteur toetst of de zorg wordt gegeven zoals is voorgeschreven in wetten, 
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. De inspectie vergelijkt en weegt de 
informatie uit deze bronnen. Vervolgens beoordeelt de inspectie of de door De 
Eshoeve geboden zorg voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele 
standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. In de bevindingen 
beschrijft de inspectie per norm welke informatiebronnen zijn gebruikt om tot dit 
oordeel te komen en welke methode zij daarvoor gebruikt heeft.  
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
Gesprekken met 1 cliëntvertegenwoordiger van afdelingen;  
- observatie van acht cliënten op afdeling, zie uitleg over de methode hieronder; 
- gesprekken met zes uitvoerende medewerkers van afdeling; 
- gesprekken met twee behandelaars; 
- gesprekken met het management(team);  
- vijf cliëntdossiers van afdeling, team, huiskamer; 
- documenten, genoemd in bijlage 2; 
- een rondgang door locatie. 
 
Inspecteurs beoordelen op de werkvloer of de zorgaanbieder goede zorg verleent. 
De inspecteurs passen zich zo veel mogelijk aan het ritme van de dag op de locatie 
aan. Om een beeld te krijgen van deze locatie starten de inspecteurs zo mogelijk 
met een kort gesprek met de eindverantwoordelijke van die dag of de 
leidinggevende. Daarnaast vindt een rondleiding door de locatie plaats zodat de 
inspecteurs zich een beeld kunnen vormen van de leefsituatie van de cliënten en de 
werksituatie van de zorgverleners. Verder zijn de inspecteurs voor een groot deel 
van de tijd op de afdelingen of in de woningen aanwezig. In verschillende 
huiskamers observeren de inspecteurs cliënten en zorgverleners. Hiervoor gebruiken 
zij de observatiemethode SOFI (zie de uitleg hieronder). Tijdens de observatie 
kijken de inspecteurs hoe zorgverleners de cliënten aanspreken en hoe het contact 
tussen de cliënten en zorgverleners is.  
 
De inspecteurs voeren door de dag heen, waar mogelijk, gesprekken met managers, 
zorgverleners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. Zij zien ook 
cliëntdossiers en documenten in. 
 
De inspecteurs kunnen overlegvormen zoals bijvoorbeeld een multidisciplinair 
overleg of een overdrachtsmoment bijwonen. 
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Uitleg observatiemethode SOFI 
De inspectie maakt gebruik van een gestandaardiseerde methode om cliënten te 
observeren als extra informatiebron. Deze methode heet SOFI, Short Observational 
Framework for Inspection. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door de Universiteit van 
Bradford en CQC (de Engelse Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
 
Krijgt de cliënt overdag activiteiten aangeboden die hij of zij zinvol of leuk vindt? 
Spreekt de zorgverlener de cliënt aan op een manier die de cliënt plezierig vindt? 
Hoe de cliënt de zorg ervaart, maakt onderdeel uit van de kwaliteit. Cliënten kunnen 
vaak moeilijk zelf aangeven wat hun wensen zijn. Hoe kan een inspecteur dan 
beoordelen of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt? 
 
Met SOFI zitten twee inspecteurs ieder in een huiskamer. Zij observeren hoe 
zorgverleners reageren op een cliënt, en andersom. Stimuleren de zorgverleners 
activiteiten voor cliënten? Praten zorgverleners met de cliënten, zingen zij een 
liedje, doen ze een spelletje of gaan zij wandelen met de cliënt. Hoe is de stemming 
van cliënten, hoe betrokken zijn zij bij hun omgeving? 
 
Na de observatie volgt een gesprek met de zorgverleners waarin situaties die de 
inspecteurs hebben gezien aan de orde komen. Zo krijgen de inspecteurs een beter 
beeld hoe de individuele cliënten de zorg ervaren. 
 
Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 
van Bradford. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

- Overzicht cliënten Eshoeve 21-1-2020 
- Vacatureruimte Eshoeve januari 2020 
- Overzicht van fte’s van zorgverleners en behandelaars op de bezochte locatie;  
- Verloop verzuim 2019 Eshoeve 
- In- en uitstroom medewerkers 2019 Eshoeve  
- Kopie van 01. Overzicht certificeringen VBH Eshoeve 
- Kopie van 2019 Overzicht trainingen Giveability Eshoeve Residentie en Houtwijk 
- Kopie van Planning Giveability Eshoeve Residentie en Houtwijk sept-dec ‘19 
- Rooster periode 2 van Albatros, Strandloper,  
- Jaarplan Eshoeve Residentie 2020 incl. opleidingsplan 
- Prisma analyse mevrouw B t.b.v. IGJ 
- Huisregels de Eshoeve 
- Notulen Locatie MT Eshoeve 6-6-2019 
- Rooster training voor Huiskamerbegeleiders 
- Voortgangsrapportage jaarplan 2019 De Eshoeve, 14 januari 2020 Q4 
- Audit locatie Eshoeve, datum 13-5-2019 
- Audit locatie Eshoeve, datum 19 sep 19 
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