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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 23 november 2021 een 
aangekondigd bezoek aan Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg, (HWW) 
Verpleeghuis Houtwijk (Houtwijk) 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 
Aanleiding voor het inspectiebezoek aan deze locatie is dat de inspectie Houtwijk 
voor het laatst bezocht in 2016. HWW heeft de afgelopen jaren diverse 
bestuurswisselingen doorgemaakt. De organisatie verkeerde in financiële 
moeilijkheden. De toenmalige raad van bestuur a.i. heeft in 2020 een 
herstelplan ingezet. Dit herstelplan liep tot 1 augustus 2021. Sinds 1 oktober 
2021 is een nieuwe duale raad van bestuur begonnen. Tevens is Waardigheid en 
Trots ingezet op de verschillende woonzorglocaties. 
De inspectie heeft de afgelopen periode intensief contact onderhouden met 
HWW, waaronder een dag goed bestuur. De inspectie kondigde aan dat zij één 
van de locaties zou bezoeken.  
De inspectie bezoekt Houtwijk om zich een beeld te vormen of de geboden zorg 
voldoet aan wet- en regelgeving.  
 

1.2  Beschrijving Houtwijk 
Houtwijk is een verpleeghuis gelegen midden in de gelijknamige Haagse wijk 
Houtwijk. Houtwijk biedt zorg, begeleiding en behandeling aan cliënten met 
somatische en/of psychogeriatrische problematiek. De locatie beschikt over een 
oefenruimte voor revalidatie en fysiotherapie en een tandheelkundige 
behandelkamer. Houtwijk heeft in totaal zes afdelingen, waarvan drie afdelingen 
voor cliënten met psychogeriatrische (pg) aandoeningen, één afdeling voor 
herstelzorg na ziekenhuisopname, een revalidatie-afdeling en een afdeling voor 
cliënten met somatische aandoeningen. Op vijf afdelingen wonen gemiddeld 
achttien tot eenentwintig cliënten. Op één afdeling wonen tijdens het 
inspectiebezoek twaalf cliënten. Deze afdeling heeft ruimte voor 21 cliënten. De 
pg-afdelingen zijn verdeeld in twee units met een eigen woonkamer en keuken. 
Tussen beide units is een ruimte voor het zorgpersoneel. De inspectie bezocht 
afdeling Diamant.  
Voor de bereiding van de maaltijden heeft locatie Houtwijk een eigen centrale 
keuken.  
 
 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/publicaties/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/publicaties/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-voor-zorgaanbieders-waar-mensen-wonen-die-langdurige-zorg-nodig-hebben
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Cliënten 
In Houtwijk wonen ten tijde van het bezoek 107 cliënten op de locatie, waarvan 
één cliënt met een zorgprofiel VV 4, 40 cliënten met zorgprofiel VV 5, 22 cliënten 
met zorgprofiel VV 6, zestien cliënten met een zorgprofiel VV 7, drie cliënten met 
een zorgprofiel VV 8, 21 cliënten met een zorgprofiel ELV hoog, drie cliënten met 
een DBC (diagnose behandelcombinatie) en een cliënt met een overige indicatie 
5 LG. 
 
Personeel 
In Houtwijk werken negentien huiskamerbegeleiders niveau 0/1 (12,6 fte), 
waarvan 1,7 fte op uitzendbasis/ZZP. Binnen de groep huiskamerbegeleiders 
bevindt zich ook een aantal medewerkers die voorheen de functie van helpende 
(niveau 2) had. Deze medewerkers zijn bijvoorbeeld na een re-integratietraject 
nu werkzaam als huiskamerbegeleider. Verder werken er 28 helpenden niveau 2  
en 2-plus (21,62 fte) waarvan 16,3 fte op uitzendbasis/ZZP, 55 verzorgenden IG  
niveau 3 en 3-plus (EVV’ers), waarvan tien leerlingen, negentien 
verpleegkundigen niveau 4 (14,28 fte), waarvan zeven leerlingen. Twee van de 
vier medewerkers zijn altijd volgens rooster minimaal een verzorgende niveau 3. 
De andere medewerkers zijn helpenden niveau 1 en 2. 
 
Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit twee specialisten ouderen 
geneeskunde (1,93 fte). Er is 1,07 fte inzet verdeeld over drie psychologen, 0,53 
fte maatschappelijk werk, 0,56 fte geestelijke verzorging, 2,99 fte fysiotherapie, 
1,18 fte ergotherapie, 0,22 fte logopedie, 0,44 fte diëtiek en 0,89 fte 
verpleegkundig specialist in opleiding. Daarnaast zijn vier activiteitenbegeleiders 
(3,17 fte) en 90 vrijwilligers actief.  
 
Aansturing en organisatieontwikkelingen 
Houtwijk heeft een periode achter de rug met wisselingen in het management, 
zowel op organisatieniveau als op locatieniveau. Sinds een week is een nieuwe 
locatiemanager a.i. begonnen voor de duur van zes maanden. Op dit moment is 
er één teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Er zijn twee 
vacatures voor teamleider vacant. 
Een kwaliteitsverpleegkundige is voor 0,5 fte verbonden aan een afdeling. De 
kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de 
afdeling en helpt in de zorg indien nodig. Momenteel staat een vacature voor een 
kwaliteitsverpleegkundige uit. Het ziekteverzuim is boven de 20% en er werken 
veel uitzendkrachten of ZZP’ers. 
De locatie is bezig met een verbeterplan van WOL. Sinds kort is een WOL-coach 
(0,33 fte) gestart op de locatie voor één dag per week. Op organisatieniveau is 
een strategisch coach van WOL actief. 
 
Corona 
Op de dag van het inspectiebezoek zijn uit voorzorg twee pg-afdelingen in 
quarantaine gegaan vanwege een verdenking bij een cliënt. Diagnostiek is 
ingezet. De locatiemanager geeft aan dat ongeveer 5% van het ziekteverzuim bij 
zorgverleners corona gerelateerd is.  
 
Actuele ontwikkelingen in het kader van de Wzd en de Wvggz 
HWW heeft de Bopz-aanmerkingen die tot 1 januari 2020 van toepassing waren, 
in het openbaar locatieregister ingeschreven als Wet zorg en dwang (Wzd)-
accommodaties en locaties. Houtwijk staat in het register vermeld als Wzd-
accommodatie. 
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Houtwijk heeft de gesloten pg-afdelingen niet geopend. De inspectie hoort dat 
zorgverleners bezig zijn om op individueel cliëntniveau te bepalen of een cliënt 
wel of niet van de afdeling af mag. De inspectie ziet en hoort dat sommige 
cliënten de afdelingen kunnen verlaten. 
HWW zegt binnen persoonsgerichte zorg ook aandacht te hebben voor 
onvrijwillige zorg en/of onvrijwillig verblijf onder de Wzd en de Wvggz. 
 
HWW geeft aan geen problemen te ervaren bij het invullen van de rollen die 
nodig zijn om het stappenplan te kunnen toepassen.  
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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 Houtwijk. 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. 

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

 
 
  Oordeel Thema 1 Thema 2 Thema 3 

  voldoet  0  0  0  

  voldoet grotendeels 1  2  0  

  voldoet grotendeels niet 3  3  2  

  voldoet niet 0  1  1  

  niet getoetst 1  1  0  

 

2.2  Wat gaat goed 
De vaste zorgverleners kennen de cliënten. Cliënten hebben inspraak bij hun 
zorg en behandelplan. Hun wensen en behoeften staan in het ecd. Cliënten 
kunnen erop rekenen dat zorgverleners de risico’s over hun gezondheid in beeld 
hebben. Om de zorg bij te stellen werken zorgverleners samen in het 
multidisciplinaire team. Cliënten kunnen erop rekenen dat hun behandeling zo 
tijdig wordt bijgesteld.  
 

2.3  Wat kan beter 
Houtwijk kan meer aandacht besteden aan de participatie van 
cliënten/vertegenwoordigers door hen bij het CTO aanwezig te laten zijn. Op de 
gesloten afdelingen kan Houtwijk er zorg voor dragen dat voor alle cliënten de 
individuele afwegingen zijn vastgelegd voor de gesloten deur van de afdeling.   

2.4  Wat moet beter 
Het sturen op kwaliteit en veiligheid schiet op alle thema’s te kort. Houtwijk 
moet zorg dragen voor het bieden van veilige persoonsgerichte zorg, de kwaliteit 
van zorg bewaken, bijstellen en verbeteren. 
 
Houtwijk moet meer aandacht besteden aan de persoonsgerichte zorg en de 
eigen regie van de cliënten. Meer aandacht voor welzijn zorgt ervoor dat cliënten 

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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erop kunnen rekenen dat zij een zinvolle dagbesteding hebben in een prettige 
leefomgeving. Houtwijk moet vooral zorgen voor voldoende deskundige 
zorgverleners waarbij de deskundigheid afgestemd is op de behoeften van de 
doelgroepen. Flexwerkers moeten goed ingewerkt en begeleid worden. Houtwijk 
moet ervoor zorgen dat zorgverleners deskundig zijn en tijd hebben om 
methodisch te werken en goed te rapporteren. 
Cliënten kunnen er nu niet op rekenen dat alles wat van belang is in het kader 
van hun behandeling gerapporteerd wordt.  
Houtwijk moet zorgverleners de ruimte bieden om te reflecteren op de zorg die 
zij geven, zodat zij kunnen leren. Dit geldt ook voor het analyseren, bespreken 
en leren van incidenten. Het aansturen van zorgverleners verdient alle aandacht 
als het gaat om werken met protocollen. Cliënten moeten erop kunnen rekenen 
dat zij veilige zorg krijgen. 
Binnen Houtwijk is achterstallig onderhoud. Houtwijk moet aandacht geven aan 
de fysieke omgeving en de hulpmiddelen die zorgverleners moeten gebruiken. 
Ook moet Houtwijk meer samenwerken met de cliëntenraad. 

2.5  Conclusie bezoek 
Houtwijk voldoet grotendeels aan drie normen en aan tien normen voldoet 
Houtwijk (grotendeels) niet.  
Het heeft de afgelopen periode in Houtwijk ontbroken aan sturing op de locatie 
en aan voldoende deskundig personeel. Met de komst van een nieuwe raad van 
bestuur in oktober 2021 is een nieuwe weg ingeslagen. De inspectie ziet dat de 
raad van bestuur met het inmiddels opgestelde plan van aanpak de urgentie ziet 
om te verbeteren en te sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De raad 
van bestuur stelde dit plan op direct na het inspectiebezoek. De inspectie maakt 
zich echter wel zorgen over de aangetroffen situatie waarbij cliënten niet altijd 
de zorg krijgen die zij nodig hebben en zorgverleners onder druk moeten 
werken. 
De inspectie ziet het plan van aanpak als een stap in de goede richting en 
verwacht van de raad van bestuur dat zij de noodzakelijke verbeteringen op 
Houtwijk nauwlettend monitort. 
De inspectie zal vanuit haar verantwoordelijk het verbeterproces binnen 
Houtwijk actief volgen. 
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Houtwijk verwacht. Daarna geeft de 
inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

3.1  De vervolgactie die de inspectie van Houtwijk verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  
De inspectie verwacht dat Houtwijk het voorgestelde plan van aanpak voor 
Houtwijk uitvoert volgens het voornemen.  
Verder verwacht de inspectie dat de bestuurders de inspectie informeren als zich 
onvoorziene situaties op de locatie voordoen. De inspectie verwacht dat Houtwijk 
de verbetermaatregelen zo nodig ook op andere locaties treft. 
De inspectie verwacht een resultaatverslag over de normen die (grotendeels) 
niet voldoen uiterlijk op 25 augustus 2022. 

3.2  Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit bezoek een beeld gekregen van de kwaliteit en 
veiligheid bij Houtwijk. Zij gaat er vanuit dat de bevindingen uit hoofdstuk 4 
voldoende handvatten geven om aan de normen te gaan voldoen Dit geldt ook 
voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg op andere locatie(s).  
 
 



Rapport van het inspectiebezoek aan Verpleeghuis Houtwijk in Den Haag op 23 november 2021 
 

 

Pagina 10 van 25  
 

4 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft per thema de normen, het oordeel en de bevindingen.  
 
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. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels aan deze norm. 
  
De inspectie leest in het ecd (elektronisch cliëntdossier) en hoort van 
zorgverleners dat cliënten/vertegenwoordigers inspraak hebben in de doelen 
over de zorg, behandeling en ondersteuning. Tijdens het eerste gesprek krijgen 
cliënten/vertegenwoordigers het formulier levensloop. De inspectie hoort van de 
teamleider dat zij dit niet altijd terugontvangt. Houtwijk heeft dan te weinig 
informatie om de levensloop compleet in te vullen. Vertegenwoordigers hebben 
de mogelijkheid om op afstand het dossier in te zien. 
De inspectie leest in het ecd de wensen en behoeften van de cliënten over 
bijvoorbeeld voorkeuren voor eten, hobby’s, wat de cliënt leuk vindt en de wijze 
van bejegening.  
 
In Houtwijk vindt minimaal tweemaal per jaar voor iedere cliënt een 
multidisciplinair cliënt teamoverleg (CTO) plaats. In het CTO wordt zowel het 
zorgplan als het behandelplan besproken. Voorafgaand aan het CTO vindt een 
gesprek plaats met de eerstverantwoordelijke verzorgende (evv) en de 
cliënt/vertegenwoordiger over het zorgplan en de cliënttevredenheid. De 
cliënt/vertegenwoordiger is niet aanwezig bij het CTO. In het protocol ‘Start, 

                                              
1  Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook 

‘zij’. 
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evaluatie en beëindiging van de zorg’ staat echter wel dat de 
cliënt/vertegenwoordiger aanwezig is bij het CTO, inclusief alle behandelaren. De 
inspectie hoort dat de zorgverleners achteraf de informatie van het CTO 
doorgeven aan cliënt en/of vertegenwoordiger. 
   
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
In de gesprekken met de zorgverleners en tijdens de observatie in twee 
huiskamers komt naar voren dat de flexmedewerkers de zorgbehoefte, de 
mogelijkheden en de beperkingen van de cliënten minder goed kennen. De 
afgelopen periode zijn veel nieuwe cliënten opgenomen en nieuwe zorgverleners 
begonnen. Deze nieuwe vaste zorgverleners en flexmedewerkers kennen de 
cliënten minder goed. Het cliëntenraadslid dat de inspectie spreekt, bevestigt 
dit. De inspectie hoort dat een cliënt iedere keer opnieuw bepaalde wensen moet 
aangeven. De inspectie ziet en hoort tijdens de observatie dat een zorgverlener 
die er nog niet lang werkt aan een collega vraagt hoe de cliënt precies heet. 
 
De inspectie hoort dat welzijn alle aandacht vraagt binnen Houtwijk, zo is er 
behoefte aan meer individuele activiteiten. Dit staat ook beschreven in het 
jaarwerkplan 2021/2021. 
De fysieke omgeving is verouderd. De cliëntenraad geeft aan dat er veel 
achterstallig onderhoud op de locatie is, zoals gebrekkige ventilatie en lekkages. 
Uit de WOL-scan blijkt dat reparaties lang op zich laten wachten. De inspectie 
hoort dat er al lange tijd plannen voor nieuwbouw zijn. Uit de scan van WOL 
komt naar voren dat de leefruimtes aandacht verdienen. Ook zijn er weinig 
éénpersoonskamers beschikbaar voor de cliënten.  
 
De inspectie hoort daarentegen ook van de teamleider dat de vaste 
zorgverleners de cliënten goed kennen. Zij werken vaak al lang bij Houtwijk. Een 
vaste zorgverlener vertelt over meerdere cliënten bijzonderheden over de 
levensgeschiedenis en de voorkeuren. De inspectie ziet deze informatie ook 
uitgebreid beschreven staan in het ECD. De inspectie ziet in het ECD onder de 
tab ‘leefroute’ een uitgebreide beschrijving staan van de cliënt met voorkeuren 
en bijzonderheden. Zo kunnen volgens de teamleider nieuwe zorgverleners snel 
een indruk krijgen van de cliënt. 
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over hun leven en 
welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie observeert op twee huiskamers op de pg-afdeling. In iedere 
woonkamer kunnen tien tot elf cliënten de dag doorbrengen. In deze ruimtes 
staan enkele gemakkelijke stoelen, maar niet voor iedere cliënt die dit wil. In 
reactie op feitelijke onjuistheden geeft de bestuurder aan dat het aantal stoelen 
in afstemming met de doelgroep is, zodat cliënten voldoende bewegingsruimte 
ervaren en ook cliënten in een rolstoel plek hebben. Daarnaast zijn er tafels met 
stoelen, waaraan de cliënten kunnen eten. 
 
Tijdens de observatie hoort de inspectie een cliënt zeggen dat zij naar het toilet 
moet. Eén van de zorgverleners geeft aan dat zij even moet wachten tot na de 
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maaltijd. De cliënt vraagt het aan een andere zorgverlener. Deze zorgverlener 
gaat direct met de cliënt naar het toilet. De zorgverlener vertelt dat de 
handelswijze van de andere collega niet passend is en dat zij in voorkomende 
gevallen de zorgverlener daarop aanspreekt, op een moment dat zij met deze 
collega alleen is. 
 
De afdeling is gesloten. Cliënten kunnen niet van de afdeling af. De teamleider 
vertelt dat op dit moment voor iedere cliënt in kaart wordt gebracht of de cliënt 
zelfstandig van de afdeling af kan. De inspectie ziet voor een aantal cliënten de 
overwegingen hiervoor in het dossier staan. Van een cliënt ziet de inspectie 
beschreven dat zij juist wel van de afdeling af mag gaan. Zorgverleners openen 
de deur voor haar. 
 
De inspectie hoort dat er weinig activiteiten zijn voor cliënten. Er is wel 
activiteitenbegeleiding en de inspectie hoort dat er meer op de individuele cliënt 
afgestemde activiteiten moeten komen. De cliëntenraad geeft aan dat door de 
komst van de huiskamermedewerkers er meer samenwerking is met de 
activiteitenbegeleiders. In coronatijd organiseerde de activiteitenbegeleiding veel 
binnen activiteiten in de patio. 
De inspectie ziet tijdens de rondleiding op de patio een groep bewoners en 
zorgverleners die samen een activiteit doen. In de patio zijn een aantal ezels. 
Cliënten hebben allemaal een bakje met hooi en voeren de ezels. Cliënten 
genieten hier zichtbaar van. 
De inspectie ziet tijdens de observatie dat cliënten keuze hebben uit twee 
menu’s. De zorgverlener vraagt aan iedere cliënt wat de cliënt wil eten en schept 
dit op. Cliënten geven zelf aan hoeveel eten ze op hun bord willen. Ook ziet de 
inspectie dat cliënten uit verschillende toetjes en drinken kunnen kiezen.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie observeert op twee huiskamers. De inspectie ziet en hoort dat de 
wijze van bejegenen wisselend respectvol is. Enerzijds hoort de inspectie een 
zorgverlener een cliënt met dementie op corrigerende wijze toespreken. Bij een 
andere cliënt hoort de inspectie een discussie over het eten tussen een 
zorgverlener en een cliënt. De cliënt is zichtbaar geïrriteerd, wanneer zij wordt 
aangespoord om te eten. De zorgverlener zegt dat de cliënt aan het slapen is, 
terwijl de cliënt aangeeft dat zij aan het eten is. Bij navraag bij een andere 
zorgverlener hoort de inspectie dat de cliënt zich niet lekker voelt. Een 
zorgverlener zet de tv uit zonder aan cliënten te vragen of dat goed is. 
 
Tijdens de lunch is het onrustig in de huiskamer. Zorgverleners scheppen de 
maaltijd op uit metalen bakken en maken daarbij veel lawaai. Gelijktijdig lopen 
zorgverleners heen en weer van de ene huiskamer naar de andere huiskamer.  
 
Anderzijds ziet de inspectie ook voorbeelden waarbij zorgverleners op een 
passende manier omgaan met de cliënt. De inspectie hoort dat een zorgverlener 
complimentjes maakt naar een bewoner: ‘u kunt heel mooi zingen’. Een 
zorgverlener helpt een cliënt geduldig met opstaan en biedt haar de rollator aan. 
Bij een andere cliënt maakt de zorgverlener oogcontact. In een andere situatie 
maakt een cliënt een onaardige opmerking tegen een andere cliënt. Deze cliënt 
raakt overstuur. De zorgverlener brengt haar naar de andere huiskamer. De 
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inspectie ziet dat de cliënt ontdaan is, maar in de andere huiskamer snel in 
gesprek raakt met andere bewoners. De inspectie hoort van een zorgverlener 
dat de cliënt van de onaardige opmerking, dit vaker doet. De inspectie vraagt of 
deze casus in het omgangsoverleg is besproken. De zorgverlener vertelt dat dit 
niet gaat gebeuren, omdat de cliënt binnenkort vertrekt naar een andere 
zorgorganisatie. 
 
Norm 1.5 
Zorgverleners ondersteunen cliënten om hun informele netwerk in stand te 
houden of uit te breiden (officieel norm GZ, stimulerende norm V&V). 
 
De norm is niet getoetst. 
 

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 gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels aan deze norm.  
 
Uit gesprekken, observaties en dossierinzage blijkt dat zorgverleners de wensen, 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in voldoende mate 
betrekken bij het maken van professionele afwegingen. 
De inspectie hoort van de teamleider en ziet in de ecd’s zorgverleners 
risicosignaleringen voorafgaand aan het CTO maken. De inspectie leest 
risicosignaleringen op bijvoorbeeld vallen, medicatie, mondzorg, voeding en 
depressie. Daarnaast maken zij een OMAHA-inventarisatie. Op basis daarvan 
maken zorgverleners een zorgplan met doelen. 
 
De inspectie hoort van een teamleider dat zorgverleners afwegingen maken over 
een benaderingswijze voor onbegrepen gedrag in het omgangsoverleg, waar de 
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psycholoog en ook soms de SO aanwezig is. De inspectie leest in een dossier 
afspraken over de bejegening, bijvoorbeeld mevrouw haar eten ongezien op tafel 
zetten. De inspectie ziet dit ook terug in de observaties. De cliënt pakt dan zelf 
haar bord met eten. Bij een andere cliënt leest de inspectie dat precies 
beschreven staat hoe de zorgverlener om moet gaan met negatieve gedachten 
van de cliënt. Bijvoorbeeld: zeg iets positiefs of begin over een ander 
onderwerp, haar kleding bijvoorbeeld. Voor deze cliënt is ook een veiligheidsplan 
opgesteld in verband met suïcidale gedachten. 
 
De inspectie leest in een zorgplan in een stappenplan dat voor een cliënt 
onvrijwillige zorg is ingezet en een rookbeleid is opgesteld in verband met zijn 
gezondheid. De inspectie leest dat alternatieven voor de onvrijwillige zorg zijn 
uitgeprobeerd. De inspectie leest niet welke dat zijn geweest en wat de effecten 
zijn. Wat de professionele afwegingen zijn voor het eenmaal per twee uur roken 
leest de inspectie niet terug. 
 
De inspectie hoort van de teamleider dat er recent gestart is met het in kaart 
brengen van de individuele afwegingen met betrekking tot de gesloten afdeling. 
De inspectie hoort niet dat is overwogen om de afdelingen te openen.  
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in 
het cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
Zorgverleners rapporteren niet altijd methodisch. Behandelaren maken een 
‘episode’ aan als er gedurende korte tijd een observatie nodig is, bijvoorbeeld bij 
onrust van een cliënt. Een episode is een kortdurend behandeldoel. De 
gevraagde rapportage ziet de inspectie niet altijd terug in het ecd. De 
psycholoog bevestigt dat zorgverleners niet altijd rapporteren op een vraag of 
omgangsadvies. Zij vertelt dat zij in het omgangsoverleg dan vraagt aan 
zorgverleners hoe het advies heeft gewerkt. Zij vertelt dat zij dan wel inzicht 
krijgt in het verloop van bijvoorbeeld de onrust van een cliënt. 
 
Zorgverleners rapporteren wisselend op doelen. De inspectie ziet in sommige 
dossiers een heldere rapportage op doelen. In andere dossiers rapporteren 
zorgverleners in de algemene rapportage. Soms rapporteren zorgverleners 
uitgebreid op het gedrag van een cliënt, wat deze vertelde en hoe de 
zorgverlener reageerde op de cliënt en wat het effect was van deze 
handelswijze. In andere rapportages mist deze informatie.  
Metingen, zoals weegresultaten staan op verschillende plekken in het dossier. De 
inspectie ziet een dossier waar recente weegresultaten ontbreken. Via de 
zoekfunctie blijken de weegresultaten in de algemene rapportage te staan.  
 
De inspectie ziet beknopte evaluaties in het ecd. Cliënten geven een cijfer voor 
een onderdeel van de zorgverlening. De inspectie ziet niet dat per doel 
geëvalueerd wordt.  
De kwaliteitsverpleegkundige is volgens de bestuurder verantwoordelijk voor de 
dossiercontrole. De teamleider vertelt dat zij verantwoordelijk is voor de 
opvolging van gesignaleerde knelpunten. Op dit moment is zij de enige 
teamleider in Houtwijk. Er zijn twee vacatures op dit moment, waardoor zij niet 
toekomt aan de verbeteringen in de cliëntdossiers. 
De inspectie leest in het jaarwerkplan 2021/2022 dat het methodisch werken 
volgens een PDCA-cyclus nog aandacht vraagt binnen de locatie. 
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Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat er wel samenhang is in cliëntdossiers. 
De inspectie ziet in de ecd’s actuele en complete zorgplannen, waarin de doelen 
en acties helder zijn vastgelegd. Zorgverleners maken dit plan op basis van de 
risicosignaleringen, de OMAHA-inventarisatie en de levensloop van de cliënt. De 
inspectie hoort van de teamleider dat sommige familieleden geen informatie 
(kunnen/willen) geven. Ook zijn er cliënten die geen familie hebben en er dus 
weinig informatie beschikbaar is. Per onderdeel van het zorgplan staan de 
afspraken met de cliënt genoteerd (zie norm 1.2). 
Naast het zorgplan maken zorgverleners een leefroute. Hierin staat alle 
relevante informatie over de cliënt. De inspectie leest uitgebreide leefroutes die 
in een oogopslag laten zien wat zorgverleners nodig hebben om de zorg te 
verlenen. 
 
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.  
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
Uit de scan van WOL komt naar voren dat zorgverleners onvoldoende 
reflecteren. De inspectie leest dat de reden hiervoor is dat zorgverleners zich 
niet veilig voelen. Een zorgverlener vertelt dat zij normaal gesproken één keer 
per maand teamoverleg heeft. Dit jaar heeft het teamoverleg twee of drie keer 
plaatsgevonden. In deze overleggen is vooral aandacht besteed aan de 
coronamaatregelen. Wat ging goed en wat kon beter? Van de teamoverleggen in 
2021 zijn geen notulen gemaakt. Aangekaarte onderwerpen, zoals 
roosterproblemen krijgen volgens een zorgverlener nauwelijks opvolging. Het 
duurt lang voordat er iets verandert. Een andere zorgverlener bevestigt dat er 
sinds de coronapandemie geen duidelijke overlegstructuur op afdelingsniveau 
meer is. Bijzonderheden verneemt zij via de teamleider en zij geeft dit weer 
mondeling door aan collega’s. Soms ontvangt zij een mail met informatie of ze 
kijkt op het medewerkersportaal. De afspraak is dat zorgverleners regelmatig op 
het medewerkersportaal kijken en dit regelmatig checken. Een zorgverlener 
vertelt dat zij de indruk heeft dat niet alle collega’s dit doen. Aangezien collega’s 
aangeven informatie niet gezien of gelezen hebben.  
 
In het omgangsoverleg besteden zorgverleners wel multidisciplinair aandacht 
aan goede en veilige persoonsgerichte zorg (zie normen 2.1 en 2.2). Begin 2021 
zijn de teams Topaas en Diamant gedeeltelijk samengevoegd vanwege de komst 
van de herstelafdeling. Deze samenvoeging is volgens de zorgverleners soepel 
verlopen. De sfeer onder de vaste medewerkers is goed. Een zorgverlener vertelt 
dat zij zich vrij voelt om collega’s aan te spreken.  
  
Norm 2.4 
Zorgverleners houden relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, 
veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
 
De norm is niet getoetst. 
 
Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar 
zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
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Volgens de inspectie voldoet Houtwijk niet aan deze norm.   
 
De inspectie hoort van de raad van bestuur dat er de afgelopen jaren veel 
wisselingen zijn geweest in de aansturing van de locatie. Op teamleidersniveau 
zijn er nu twee vacatures. Op het moment van het bezoek is één teamleider 
verantwoordelijk voor de aansturing van alle afdelingen. Zij geeft aan dat dit 
eigenlijk niet te doen is. Sinds een week is een nieuwe locatiemanager a.i. 
aangesteld voor een half jaar. 
 
Op het rooster van 23 november 2021 staan er per dienst twee zorgverleners 
niveau 3 ingeroosterd. Op de bezoekdag is één van deze zorgverleners ziek. Dat 
betekent dat op deze afdeling een zorgverlener niveau 3 verantwoordelijk is voor 
negentien cliënten. Verder werken er die dag zorgverleners niveau 1 en niveau 
2. De inspectie hoort en ziet dat de verzorgende niveau 3 erg druk is en geen 
tijd heeft voor een lunch. Zorgverleners geven aan dat de werkdruk hoog is en 
dat dit vaak het geval is. Een zorgverlener vertelt dat het rooster één van de 
grootste knelpunten van de afdeling is. De zorgverlener geeft aan dat er niet 
altijd ‘gezond’ en logisch wordt geroosterd. Zij vertelt dat vooral wordt gekeken 
naar het aantal zorgverleners in een dienst, maar niet naar de verdeling tussen 
vaste en flexmedewerkers. De raad van bestuur geeft aan dat zij bezig is om de 
zorgzwaarte en personele bezetting met elkaar in overeenstemming te brengen 
(normatief plannen).  
De inspectie leest in een overzicht over de periode januari 2021 t/m september 
2021 dat het ziekteverzuim in Houtwijk boven de 20 procent is. De maanden er 
voor ligt het iets lager of iets hoger. Het ziekteverzuim op de afdeling die de 
inspectie bezocht ligt de gehele periode boven de 20 procent. Door verzuim 
worden flexwerkers  ingezet. Het cliëntenraadslid bevestigt het hoge 
ziekteverzuim op de locatie en hoort van zorgverleners dat de rek eruit is. Ook 
zorgt de inzet van flexwerkers volgens het cliëntenraadslid voor onrust bij de 
cliënten. Vooral tijdens schoolvakanties is volgens het cliëntenraadslid de 
afwezigheid van vaste zorgverleners het grootst. In reactie op de feitelijke 
onjuistheden geeft de bestuurder aan: HWW zorg herkent en erkent de problemen 
rondom het hoge ziekteverzuim. Het is een feit dat het verzuimbeleid in het 
verleden niet goed is weggezet in de organisatie. Naar aanleiding van een 
uitgevoerde evaluatie met de Arbodienst wordt een plan van aanpak opgesteld op 
basis van de gesignaleerde verbeterpunten. 
 
Ook leest de inspectie in de scan van WOL (oktober 2020) dat leerlingen geen 
goed leerklimaat hebben. In reactie op feitelijke onjuistheden geeft de 
bestuurder aan dat als gevolg van de in 2020 uitgevoerde reorganisatie de 
praktijkbegeleiders om bedrijfseconomische zaken zijn wegbezuinigd. Ook is hun 
rol onvoldoende geborgd in de organisatie. De bestuurder bekijkt op dit moment 
opties om het leerklimaat en passende begeleiding voor leerlingen in te richten. 
Jaargesprekken zijn er niet geweest. Verder staat beschreven dat de 
samenwerking in de teams regelmatig niet constructief is.  
De inspectie leest in het jaarplan dat de deskundigheid niet altijd is afgestemd 
op de zorgbehoeften van de cliënten, omdat cliënten met verschillende 
ziektebeelden samenwonen in een woongroep. De inspectie ziet dit ook tijdens 
de observatie. Op de woongroep wonen ook cliënten met een meer 
psychiatrische zorgvraag, in het jaarplan staat dat scholing te veel incidenteel 
gebeurt. 
 
De inspectie ziet een scholingsoverzicht over 2019 van zorgverleners van 
Houtwijk. Op de lijst staan namen van zorgverleners en de naam van de 
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training. Het betreft een ECD-werkinstructie, een presentatie over methodisch 
werken en drie herhalingen. Andere scholingen staan niet vermeld.  
De inspectie ziet verder een totaal scholingsoverzicht van HWW. Op deze lijst 
staan bijvoorbeeld scholingen zoals transfertraining, werkbegeleiding, omgaan 
met ongewenst gedrag, meldcode en prisma light. Als startdatum voor deze 
scholing staat oktober 2021 of november 2021 of z.s.m. 
De inspectie kan niet opmaken uit deze lijst welke scholingen gaan plaatsvinden 
op Houtwijk en voor welke zorgverleners. 
De inspectie ziet een overzicht van maandelijks geplande klinische lessen voor 
alle afdelingen voor 2021-2022 door de kwaliteitsverpleegkundige. Op het 
programma staat onder andere een scholing methodisch werken, protocollen 
zoals medicatie, hygiëne en vallen. Het overzicht is verder niet uitgewerkt met 
data, geplande bijeenkomsten en deelnemers. De inspectie hoort en ziet (zie 
norm 1.2 en 1.4) dat de deskundigheid niet altijd aansluit bij de zorgbehoefte 
van de cliënten.  
 
De inspectie hoort van de kwaliteitsmedewerker dat de bevoegd- en 
bekwaamheden van medewerkers begin 2021 niet op orde zijn. Door corona was 
een achterstand opgelopen in de bevoegd- en bekwaamheden. In 2021 is een 
inhaalslag gemaakt, zodat eind 2021 de bevoegd- en bekwaamheden weer op 
orde zijn. In reactie op de feitelijke onjuistheden geeft de bestuurder aan dat 
een opleidingsplan in de maak is, waarbij het scholingsaanbod is afgestemd op 
de doelgroepen per locatie. Een zorgverlener vertelt dat zij net een scholing voor 
een aantal voorbehouden handelingen heeft afgerond. De organisatie van deze 
scholing was goed en de zorgverlener was hiervoor uit zorg gepland. De 
inspectie ziet een overzicht van de voorbehouden handelingen waarop is 
bijgehouden welke zorgverlener tot wanneer bevoegd is.    
 
Alle zorgverleners zijn geschoold in de Wzd door middel van een e-learning. Om 
het bewustzijn over onvrijwillige zorg te vergroten zijn theatervoorstellingen 
georganiseerd. Alle evv’ers en de kwaliteitsverpleegkundige hebben nog een 
aanvullende training gevolgd. Een zorgverlener vertelt dat zij in januari een 
Wzd-training volgt.  
 
De inspectie hoort dat zorgverleners erg betrokken zijn bij de cliënten en 
regelmatig extra diensten draaien bij uitval van collega’s. Het cliëntenraadslid 
bevestigt het beeld dat de vaste zorgverleners hart voor de zaak hebben. 
 
Norm 2.6 
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie leest enkele audits van november 2021 over het hygiënisch werken 
en decubitus en wondzorg. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat zorgverleners 
niet hun handen wassen of desinfecteren voor een handeling. Zorgverleners 
houden zich bijvoorbeeld niet aan het protocol om niet steriele handschoenen en 
een overschort te dragen bij wondverzorging van een cliënt. Dit komt uit de 
audit over decubitus en wondzorg op meerdere afdelingen naar voren. 
 
HWW maakt voor verpleegtechnische handelingen gebruik van de protocollen 
van Vilans. Deze zijn volgens een zorgverlener beschikbaar via het 
medewerkersportaal. Daarnaast ligt op de afdeling een map met uitgeprinte 
infectiepreventie-protocollen. De kwaliteitsverpleegkundige is verantwoordelijk 
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voor deze protocollenmap. De zorgverlener gaat ervan uit dat de meest recente 
protocollen in de map zitten, maar heeft dit niet gecontroleerd. 
 
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 voldoet Houtwijk grotendeels aan deze norm.  
 
De inspectie hoort en ziet in de ecd’s dat zorgverleners multidisciplinair werken. 
De inspectie ziet in de ecd’s dat psycholoog, SO, diëtiste en geestelijke 
verzorging betrokken zijn bij de behandeling. In het CTO bespreken zij met 
elkaar het zorg- en behandelplan. Daarnaast vindt iedere ochtend een 
overdracht plaats, waarbij het avondnachthoofd, de behandeldienst, de 
kwaliteitsverpleegkundige en het locatiemanagement aanwezig zijn. 
Bijzonderheden en calamiteiten worden besproken. De inspectie hoort dat het 
behandelteam bijspringt in de zorgverlening op de afdeling als er te weinig 
personeel is. Een zorgverlener, tevens evv-er vertelt dat de samenwerking goed 
is en dat het behandelteam altijd bereikbaar is voor vragen.  
 
Uit de scan van WOL komt naar voren dat de gang van zaken rondom het CTO 
beter georganiseerd moet worden. Wat er beter georganiseerd moet worden, 
leest de inspectie niet terug. Daarnaast leest de inspectie in het concept 
kwaliteitsplan van Houtwijk van augustus 2021 dat er onvrede is over de 
samenwerking tussen zorgverleners en behandelaren. 

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 zorgverleners 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.  
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk niet aan deze norm. 
 
De persoonsgerichte visie staat nog niet altijd centraal binnen Houtwijk. Het 
cliëntenraadslid dat de inspectie spreekt geeft aan wisselend betrokken te 
worden door het locatiemanagement bij ontwikkelingen op de locatie. Zo was de 
cliëntenraad wel uitgenodigd voor de bespreking van de uitkomsten van de WOL-
scan, maar ontvangt de cliëntenraad geen terugkoppeling over de uitkomsten 
van het cliënttevredenheidsonderzoek. De cliëntenraad had één keer per drie 
weken een vast overlegmoment met de vorige locatiemanager. Vooral praktische 
zaken als voeding en het hitteplan/ventilatie kwamen aan de orde. De 
cliëntenraad geeft aan dat veranderingen moeizaam tot stand komen, doordat 
veel zaken door de centrale ondersteunende diensten van HWW opgepakt 
moeten worden. De cliëntenraad heeft meerdere malen aangegeven dat de 
informatiemap voor nieuwe bewoners niet aansluit bij de informatiebehoefte van 
nieuwe bewoners en hun familieleden. Ook de informatie op de website is 
summier. 
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De inspectie hoort van een zorgverlener dat de materialen en hulpmiddelen die 
nodig zijn voor de dagelijkse zorgverlening, zoals een douchebrancard en een 
tillift, sterk verouderd zijn. Volgens de zorgverlener is bijvoorbeeld de 
douchebrancard wel twintig jaar oud. Het duurt lang voordat nieuwe 
hulpmiddelen worden aangeschaft en de communicatie hierover verloopt 
moeizaam. Ook kleine aanpassingen door de technische dienst, zoals het maken 
van een lampje boven de wastafel van een cliënt, laat soms maanden op zich 
wachten.  
   
De inspectie hoort in het gesprek met de raad van bestuur en de locatiemanager 
a.i. dat zorgverleners zich minder betrokken voelen bij de organisatie als geheel. 
Een zorgverlener vertelt dat ook de communicatie beter kan. Zo heeft zij de 
komst van de locatiemanager a.i. in de wandelgangen vernomen. 
De veiligheid wat betreft het hygiënisch werken moet beter. Uit de scan van 
WOL komt naar voren dat het hygiënisch werken van zorgverleners aandacht 
vraagt. Dit blijkt ook uit de interne audit van november 2021. Uit het 
conceptkwaliteitsplan van augustus 2021 blijkt dat op de locatie de Wzd nog 
beter moet. Dit ziet de inspectie ook terug in de audit van april 2021. 
 
HWW heeft een visie op persoonsgerichte zorg. De inspectie leest in het 
document ‘Visie op persoonsgerichte zorg binnen HWW’: ‘samen maken we ons 
sterk om de zorg te bieden die bij u past. We geven de ruimte om zolang 
mogelijk te doen wat u belangrijk vindt’. HWW heeft nog geen vastgesteld 
zorgconcept, maar geeft aan vanuit het zogenaamde Kitwoodmodel te werken 
dat uitgaat van de vijf behoeften van mensen: comfort, erbij horen, 
gehechtheid, bezig zijn en identiteit. De inspectie ziet dit ook terug in de 
zorgleefplannen, maar dit kan in de omgang met cliënten beter (zie norm 1.4). 
 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie spreekt de raad van bestuur, de locatiemanager a.i. en twee 
kwaliteitsmedewerkers. De collegiale raad van bestuur is sinds 1 oktober 2021 
aangetreden na een lange onrustige tijd binnen HWW. Op Houtwijk zijn 
bijvoorbeeld veel wisselingen geweest in de aansturing van de locatie (zie norm 
2.5). De inspectie hoort ook dat de financiële situatie binnen de 
woonzorglocaties nog niet op orde is. Er zijn tekorten en herstructurering is 
noodzakelijk, zoals de invoering van normatief plannen (zie norm 2.5). De 
kwaliteitsadviseur vertelt dat er vanuit de afdeling kwaliteit kwartaalrapportages 
uit het ECD worden gedraaid met informatie over bijvoorbeeld de actualiteit van 
de zorgplannen, corona en de cliënttevredenheid. De raad van bestuur geeft zelf 
aan dat er veel stuurinformatie vanuit de afdelingen HR en kwaliteit is, maar dat 
zij onvoldoende zicht hebben op wat er op de locaties met deze informatie wordt 
gedaan. De raad van bestuur geeft aan dat ze dit nog niet op hebben kunnen 
pakken, omdat ze pas in functie zijn.    
 
In 2020 is Waardigheid en Trots ingezet op alle locaties. Op Houtwijk is een 
kwaliteitsscan gemaakt waarbij duidelijk werd dat op alle onderdelen van het 
kwaliteitskader inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van zorg op orde te 
brengen en te borgen. De inspectie ziet een kwaliteitsplan voor de hele 
organisatie voor 2021. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de gewenste 
ontwikkelingen. Op basis van de scan van WOL is een concept kwaliteitsplan 
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opgesteld voor 2021 en 2022. De inspectie hoort dat, mede door de 
coronaperiode, de uitvoering van het plan pas onlangs daadwerkelijk van start is 
gegaan. Op strategisch niveau is voor anderhalf jaar een strategisch coach 
beschikbaar. 
 
Om de kwaliteit te verbeteren is op concernniveau de commissie kwaliteit en 
zorgvernieuwing ingericht. Op de locatie wordt gewerkt met multidisciplinaire 
verbeter- en implementatieteams (VIT-team). De locatiemanager is de voorzitter 
van het VIT-team. Daarnaast nemen de kwaliteitsverpleegkundige en een 
afvaardiging van het behandelteam deel. Er is volgens de gesprekspartners nog 
geen afstemming tussen de onderwerpen die in het VIT-team worden besproken 
en het WOL-traject. De inspectie leest een verslag van het Q-team van 
september 2021, voorloper van het VIT-team. Uit dit verslag blijkt nog niet dat 
volgens een PDCA-cyclus wordt gewerkt. Zo staat beschreven dat er audits zijn 
uitgevoerd en wat opvallende zaken zijn. De inspectie leest bijvoorbeeld: ‘oproep 
doen aan behandeldienst om alert te zijn op verval/evaluatiedata van episodes’.  
Naast het werken aan de kwaliteit binnen de locaties is ook alle aandacht nodig 
voor de huisvesting (zie norm 1.2). 
 
De inspectie hoort dat de kwaliteitsverpleegkundige en/of de teamleider de 
meldingen analyseert. Zorgverleners melden incidenten in een apart digitaal 
systeem. De teamleider krijgt een overzicht van de meldingen. Zorgverleners 
moeten in het dossier zetten als zij een melding invullen. Per cliënt is niet te 
zien in het ECD welke meldingen gemaakt zijn per cliënt. 
De inspectie ziet een overzicht van de MIC-meldingen van het derde kwartaal 
van 2021. In dit overzicht ziet de inspectie analyses en verbetermaatregelen. De 
inspectie leest dat één van de oorzaken de verouderde domotica is, omdat deze 
soms foutmeldingen geeft. Incidenten vinden plaats op momenten van minder 
toezicht zoals rond 16.00 uur in de huiskamer. 
Agressie incidenten nemen af. De commissie weet niet hoe dat komt, maar 
mogelijk geeft de nieuwe dagstructuur meer rust evenals de ingezette 
omgangsoverleggen. De inspectie ziet geen individuele analyse van meldingen 
naar basisoorzaken. 
Uit de scan van WOL blijkt dat incidenten onvoldoende worden besproken en dat 
er meer behoefte is aan terugkoppeling. De inspectie kan niet nagaan of 
meldingen besproken zijn in het teamoverleg omdat deze of niet zijn doorgegaan 
of omdat er geen notulen gemaakt zijn. Een zorgverlener vertelt dat sommige 
meldingen wel in het team worden besproken. Zo werd bij een cliënt vaak de 
medicatie om 15.00 uur vergeten. Dit tijdstip is afwijkend en geen onderdeel 
van de reguliere medicatierondes. In het team is besproken dat niet alleen de 
dagdienst, maar ook de avonddienst verantwoordelijk is voor de medicatie op dit 
tijdstip. Als herinnering is een alarm om 15.00 uur op de medicatie-ipad 
ingesteld. Door deze actie krijgt de cliënt nu wel de medicatie op tijd.     
 
De inspectie leest ook een aantal verbeterplannen. Dit zijn geen plannen die 
gemaakt zijn volgens een PDCA-cyclus. De inspectie leest bijvoorbeeld dat een 
onderwerp besproken moet worden in de VIT-teams of in de teams van 
zorgverleners. 
 
De inspectie ziet een aantal uitgevoerd audits, bijvoorbeeld op 
medicatieveiligheid van november 2021, een interne audit op decubitus en 
wondverzorging van november 2021 en een interne audit op de HACCP van 
november 2021. De audits geven geen of een beperkte toelichting op 
geconstateerde tekortkomingen. 
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Met de reactie op feitelijke onjuistheden ontvangt de inspectie een SMART 
geformuleerd plan van aanpak voor locatie Houtwijk. De bestuurders hebben dit 
plan in januari opgesteld na de mondelinge terugkoppeling tijdens het 
inspectiebezoek en het conceptrapport. Daarnaast ontvangt de inspectie ook een 
document ‘HWW Zorg Kwaliteitsstructuur 2022’. De bestuurder geeft daarmee 
inzicht hoe zij gaat sturen op de kwaliteit en veiligheid van de locatie. 
 
Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldoet Houtwijk grotendeels niet aan de norm.  
 
Uit de verschillende documenten, de scan van WOL en het kwaliteitsplan blijkt 
dat de cultuur een onderwerp van aandacht moet zijn. De inspectie hoort in het 
gesprek met de raad van bestuur en de locatiemanager dat medewerkers zich 
minder betrokken voelen bij HWW als organisatie. Ook leest de inspectie in de 
scan van WOL dat ‘zorgverleners geen invloed hebben en dat er voor hen wordt 
besloten’. De inspectie leest verder dat de cliëntenraad dit punt onderschrijft 
vanuit haar rol in de organisatie. 
In het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg HWW leest de inspectie dat sinds 2018 
een lerend netwerk aanwezig is met twee andere zorgorganisaties op bestuurlijk 
niveau. Tevens is er samenwerking met een van deze organisaties met 
betrekking tot voorzitterschap van een calamiteitencommissie en externe 
deskundigheid. 
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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 geboden 
zorg door Houtwijk 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: 
- Observatie van acht cliënten op afdeling, zie uitleg over de methode 

hieronder; 
- Gesprekken met twee uitvoerende medewerkers van afdeling; 
- Gesprekken met twee behandelaars; 
- Gesprekken met het management(team), raad van bestuur, de 

locatiemanager a.i., teamleider en twee kwaliteitsadviseurs;  
- Vijf cliëntdossiers van afdeling Diamant; 
- Documenten, genoemd in bijlage 2; 
- Een rondgang door de 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 Geraadpleegde documenten 

- Overzicht van de zorgprofielen van cliënten van de te bezoeken locatie;  
- Overzicht van fte’s van zorgverleners en behandelaars op de bezochte locatie;  
- Overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop op de bezochte locatie van 

de laatste twaalf maanden; 
- Overzicht van scholing in de afgelopen twee jaar aan de medewerkers van 

deze locatie en de planning voor het lopende jaar; 
- Visie op persoonsgerichte zorg; 
- Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2021 - HWW; 
- Interne audits november 2021; 
- Notulen teamoverleg september 2021, geen afdeling vermeld; 
- Visie HWW 2015-2020; 
- Kwaliteitssysteem HWW (concept); 
- Visie persoonsgerichte zorg binnen HWW;  
- Rapportage MIC/MIM Q3 2021 Houtwijk; 
- Protocol start, evaluatie en beëindiging zorg WLZ met behandeling; 
- Overzicht klinische lessen 2019-2021 en 2021-2022; 
- Overzicht gevolgde scholingen 2019 en 2020; 
- Overzicht scholing VBH Houtwijk 15-11-2021; 
- Scholingsoverzicht HWW; 
- Interne audit Wzd april 2021; 
- Notulen Q-team september 2021; 
- Scan WOL oktober 2020; 
- Jaarplan WOL 2021 en 2022 (concept); 
- Overzicht medicatieaudits HWW 2021; 
- Rooster 23 november 2021 team Diamant; 
- Plan van aanpak en resultaatverslag IGJ kader, locatie Houtwijk; 
- HWW Zorg Kwaliteitsstructuur 2022. 
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Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 

www.igj.nl 
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