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1 Inleiding 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 18 juli 2018 een 

onaangekondigd bezoek gebracht aan Stichting DrieGasthuizenGroep, locatie de 

Drie Gasthuizen (verder: Drie Gasthuizen) in Arnhem. 

 

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. Mochten 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 inspectie schrijft haar rapporten in de tegenwoordige tijd. Dit doet zij 

om de leesbaarheid te verhogen.  

De begrippen die gebruikt worden in dit rapport zijn vastgelegd in een verklarende 

woordenlijst. 

 

Bij de observaties, rondleiding, het inzien van documenten en de gesprekken letten 

de inspecteurs op de volgende thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige 

zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Tijdens dit bezoek beoordeelde de 

inspectie ook het thema medicatieveiligheid. Waar de inspectie naar kijkt ligt vast 

in een toetsingskader. 

 

De IGZ onderzoekt of zij ervaringsdeskundigen kan betrekken bij het toezicht. In 

2017 gaan enkele ervaringsdeskundigen mee met twintig inspectiebezoeken in de 

ouderenzorg. Tijdens dit bezoek zijn twee ervaringsdeskundigen betrokken. De 

inspecteur verwerkt de bevindingen van de ervaringsdeskundigen – voor zover van 

toepassing – in dit rapport. Deze bevindingen beïnvloeden alleen het oordeel van de 

inspectie als ook uit twee of meer andere door de inspectie gebruikte bronnen 

(bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers of observaties van de inspecteur) 

overeenkomstige bevindingen naar voren komen. Citaten uit gesprekken met 

cliënten zijn soms opgenomen ter illustratie. 

1.1 Aanleiding  

De DrieGasthuizenGroep 

Op 17 november 2015 is DrieGasthuizenGroep, locatie woonzorgcentrum Heijendaal 

bezocht, mede op basis van een melding. Een groot aantal normen blijkt na toetsing 

door de inspectie onvoldoende. Op 28 september 2016 heeft een hertoetsbezoek 

plaatsgevonden aan woonzorgcentrum Heijendaal. De inspectie constateert dat op 

alle thema’s verbeteringen zichtbaar zijn. De nieuwe woonzorgmanager heeft 

geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatie, de personele bezetting en de 

woonomgeving voor de cliënten. De medicatieveiligheid voldeed aan alle normen. 

Investeren in goede dossiervoering en deskundigheid en inzet van personeel blijft 

noodzakelijk. 

Locatie de Drie Gasthuizen 

De inspectie ontving over de DrieGasthuizenGroep, locatie de Drie Gasthuizen in het 

afgelopen jaar meldingen met betrekking tot medicatieveiligheid en de inzet van 

deskundig personeel. Deze meldingen handelt de inspectie apart af, maar zijn naast de 

bevindingen bij Heijendaal, aanleiding voor dit inspectiebezoek. De inspectie heeft de 

locatie de Drie Gasthuizen langere tijd niet bezocht en beoogd met het huidige bezoek 

een actueel beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid. Daarnaast betreft het een 

grote locatie voor ouderen met een lichamelijke zorgvraag. De locatie leent zich daarom 

https://www.igz.nl/Images/Verklarende%20woordenlijst%20toetsinskader%20voor%20instellingen%20waar%20mensen%20verblijven%20die%20niet%20thuis%20kunnen%20wonen_tcm294-383455.pdf
https://www.igz.nl/Images/Verklarende%20woordenlijst%20toetsinskader%20voor%20instellingen%20waar%20mensen%20verblijven%20die%20niet%20thuis%20kunnen%20wonen_tcm294-383455.pdf
https://www.igz.nl/Images/Toetsingskader%20voor%20instellingen%20waar%20mensen%20verblijven%20die%20niet%20thuis%20kunnen%20wonen_tcm294-382666.pdf
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ook goed voor het meebrengen van de ervaringsdeskundigen vanwege de hierboven 

beschreven pilot. 

1.2 Beschrijving locatie de Drie Gasthuizen 

Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen is een van de vijf woonzorgcentra van de 

DrieGasthuizenGroep. De Drie Gasthuizen ligt in een rustige wijk van Arnhem-Noord, 

dicht bij het park Angerenstein. De Drie Gasthuizen biedt ruimte aan maximaal 128 

bewoners. Het gebouw heeft vijf verdiepingen. De cliënten beschikken over een eigen 

kamer met badkamer. Iedere afdeling is gevestigd in een eigen vleugel. De 

verpleegafdeling De Beuk is verdeeld over vijf etages. Per etage is er een huiskamer 

voor acht cliënten. In de keuken bij de huiskamer koken medewerkers 's avonds voor 

de cliënten.  

 

Cliënten 

Tijdens het inspectiebezoek wonen er in totaal 105 cliënten op drie afdelingen. Van deze 

cliënten hebben er 44 een zorgzwaartepakket met behandeling, voornamelijk 

zorgzwaartepakket 4 en 6. Afdeling De Beuk is een verpleegafdeling voor mensen met 

een lichamelijke zorgvraag (hierna: somatische cliënten) (zorgzwaartepakket 6) en 

afdeling De Wilg en afdeling De Berk/De Eik zijn afdelingen met woonzorg cliënten 

(zorgzwaartepakket 4). Op deze afdelingen wonen ook 15 tot 20 cliënten die verblijven 

op basis van scheiden wonen en zorg. Zij ontvangen thuiszorg van Groot Gelre, de 

thuiszorgpoot van de DrieGasthuizenGroep.  

 

Personeel 

Bij woonzorgcentrum Drie Gasthuizen zorgen 70 zorgverleners en 30 vrijwilligers voor 

de cliënten. Op De Beuk starten ’s ochtends om 07.30 uur acht zorgmedewerkers, van 

wie vijf zorgmedewerkers niveau 3 en drie huiskamerbegeleiders. De 

huiskamerbegeleiders werken tot 11.30 uur. Verpleegkundigen niveau 4, eerst 

verantwoordelijk verzorgenden (EVV) en verzorgenden niveau 3, helpenden niveau 2 en 

huiskamerbegeleiders verlenen de zorg. Een team van specialisten 

ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, psychologen en paramedici verlenen 

de medische zorg en behandeling en maken organisatorisch deel uit van ParaGo. De 

specialist ouderengeneeskunde (SO) heeft de regie over de behandeling. Hij kan indien 

nodig andere disciplines inschakelen. 

 

Aansturing 

Een woonzorgmanager stuurt de locatie aan. Ten tijde van het inspectiebezoek was hij 

op vakantie en nam de woonzorgmanager van een andere locatie waar. Elke afdeling 

heeft een eigen teamleider. Op de afdelingen werken kleine teams (ongeveer 6 à 7 

medewerkers), met aan het hoofd de EVV’er. 
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2 Conclusie 

Dit hoofdstuk start met een samenvatting. Hierin vindt u een overzicht. Daarin staat 

hoe de inspectie de geleverde zorg beoordeelt. 

Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie over de Drie Gasthuizen. Een 

toelichting op de scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft 

de inspectie op basis van welke bevindingen de scores op de normen zijn gegeven.  

2.1 Overzicht van de resultaten 

Onderstaande diagrammen laten u per thema zien hoe de inspectie uw locatie 

beoordeelt. 

 

 

2.2 Wat gaat goed 

Bij de Drie Gasthuizen werken zorgverleners vanuit een cliëntgerichte visie. De zorg 

en behandeling draait om de cliënt. Cliënten bij de Drie Gasthuizen kunnen hun 

eigen leven zo veel als mogelijk voortzetten wanneer ze naar de Drie Gasthuizen 

verhuizen. De zorgverleners en de behandelaar zijn deskundig op het gebied van 

complexe ouderenzorg. Zij betrekken cliënten waar mogelijk bij de invulling van hun 

zorg- en behandelplan. 

2.3 Wat kan beter 

Sommige van de cliënten bij de Drie Gasthuizen zijn te kwetsbaar om zelfstandig 

eigen regie aan hun leven te geven. Deze cliënten krijgen nog niet altijd voldoende 

ondersteuning om hun leven in te richten zoals zij wensen. Verder geven 

zorgverleners aan graag meer reflectie en intervisie te krijgen over de zorg die zij 

leveren. Tot slot is de plan-do-check-act cyclus op management nog niet helemaal 

sluitend. De Drie Gasthuizen kan meer profijt hebben van de eigen verbeterplannen 

wanneer er meer reflectie op behaalde resultaten zou plaatsvinden. 

2.4 Wat moet beter 

Voor goede en veilige zorg is een actueel en compleet cliëntdossier noodzakelijk. Op 

dit gebied moet de Drie Gasthuizen de risico-inventarisaties en de rapportage 

verbeteren. Ook moet de Drie Gasthuizen zorg dragen voor een kloppende 

Thema 1: 

Persoonsgerichte 

zorg (5 normen) 

Thema 2: 

Deskundige 

zorgverlener  
(7 normen) 

Thema 3: Sturen op 

kwaliteit en 

veiligheid  
(5 normen) 

Module 

Medicatieveiligheid 

(11 normen) 
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registratie van de opiatenvoorraad. Tot slot moeten de randvoorwaarden voor 

digitaal aftekenen aanwezig zijn. 

2.5 Conclusie bezoek 

Binnen de Drie Gasthuizen is de deskundigheid en de aandacht voor de cliënt 

geborgd. Het management toont lerend vermogen en creëert samen met de 

zorgverleners en behandelaars een open cultuur, gericht op verbeteren. Desondanks 

zijn er verschillende verbeterpunten voor de Drie Gasthuizen. Het management ziet 

de verbeterpunten en neemt hier verantwoording voor. De bevindingen op het 

gebied van medicatieveiligheid hebben de urgente aandacht van het management 

en de raad van bestuur. Door de opstelling van het management en de raad van 

bestuur heeft de inspectie het vertrouwen dat zij de tekortkomingen zullen 

wegwerken. 
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk leest u wat we van u als zorgaanbieder verwachten. 

Daarna leest u wat de inspectie zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

3.1 De vervolgactie die de inspectie van u als zorgaanbieder verwacht 

De inspectie vertrouwt erop dat de zorgaanbieder verbetermaatregelen neemt op de 

punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldeed. De inspectie gaat ervan 

uit dat de informatie in hoofdstuk 4 hiervoor voldoende handvatten biedt.  

 

De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder controleert of de zorg die overige 

locaties of teams bieden, ook aan alle getoetste normen voldoet. De inspectie 

verwacht dat de zorgaanbieder zo nodig passende maatregelen treft.  

3.2 Vervolgacties van de inspectie 

De inspectie concludeert dat de zorg op deze locatie op dit moment van voldoende 

kwaliteit is en verwacht dat deze op orde blijft. Dit geldt ook voor de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg op andere locatie(s). Met dit rapport sluit de inspectie het 

bezoek af. 

 

Dit betekent dat de inspectie in 2017 uw organisatie niet opnieuw bezoekt tenzij de 

inspectie meldingen krijgt of andere signalen opvangt dat de kwaliteit en de 

veiligheid van de zorg niet op orde is. Dan kan de inspectie opnieuw op bezoek 

komen. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk staat per thema hoe de inspectie de geleverde zorg per norm 

beoordeelt. De IGZ scoorde tijdens het bezoek of de Drie Gasthuizen wel, deels of 

niet voldeed aan de normen om zo te komen tot een beoordeling per thema. Per 

thema zijn het oordeel, de normen en de bevindingen weergegeven. 

Achtereenvolgens komen alle beoordeelde thema’s aan bod. 

 

De normen worden in een vierpuntsschaal aangegeven in kleuren.  

De kleuren hebben de volgende betekenis:  

Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm 

Licht groen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm 

De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. 

Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm 

De instelling heeft een start gemaakt maar is nog niet op het gewenste 

niveau; verbetering is noodzakelijk. 

Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm 

De instelling heeft nog helemaal niets gedaan of geregeld; verbetering is 

noodzakelijk. 

Blauw:  De norm is niet getoetst 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg 

Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen en verlangens van de 

cliënt. Kent de zorgverlener de cliënt, kent hij 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 de zorgverlener? Luistert de zorgverlener 

goed naar de cliënt en zijn naasten? En belangrijker, staan de wensen en verlangens 

van de cliënt centraal? Geeft de zorgverlener hier gehoor aan? De cliënt heeft de 

regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten en de zorgverleners. 

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 de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

De inspectie voerde gesprekken met zorgverleners en zag dossiers in op afdeling De 

Beuk. Hieruit blijkt dat de zorgverleners de cliënten en hun vertegenwoordigers 

informeren en betrekken bij afspraken over zorg en ondersteuning. Elk half jaar vindt 

een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met de specialist ouderengeneeskunde (SO), 

andere betrokken disciplines, de teamleider en de EVV’er. Hierin bespreken de 

betrokkenen het zorgleefplan. Bij dit overleg is de cliënt of de vertegenwoordiger 

aanwezig. Dit is ook zichtbaar in de zorgdossiers. De behandelaars en cliënten geven 

aan dat zij adviezen geven over behandeling en zorgafspraken, maar dat de wens van 

de cliënt leidend is. Bij een cliënt maken zorgverleners bijvoorbeeld afspraken over de 

hoeveelheid sigaretten en de risico’s van het roken in combinatie met het gelijktijdig 

toedienen van extra zuurstof. Daarnaast zag de inspectie verschillende voorbeelden 

waarbij zorgverleners met de cliëntvertegenwoordiger overleggen hoe zorgverleners het 

beste met de cliënt om kunnen gaan.  
 

Norm 1.21 

Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen. 
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Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm.  

Zorgverleners kennen hun cliënten. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat de 

aanwezige medewerkers weten wat een cliënt prettig vindt. Bepaalde cliënten willen 

bijvoorbeeld liever de maaltijden op hun kamer nuttigen. De medewerkers houden hier 

rekening mee. Een zorgverlener spreekt verder een cliënt bewust met ‘u’ en de 

achternaam aan. Dezelfde zorgverlener spreekt een andere cliënt met de voornaam 

aan. Een cliënt vertelt de ervaringsdeskundigen dat er voor iedereen wat te doen is 

binnen de Drie Gasthuizen. Er zijn genoeg activiteiten. Medewerkers zijn bekend met 

het benaderingsadvies uit het cliëntdossier van een cliënt. De voorzitter van de 

cliëntenraad vertelt dat bejegening en paar jaar geleden hoog op de agenda stond. Na 

een adequaat plan van aanpak is de houding en benadering van de zorgverleners enorm 

verbeterd. Het blijft echter wel een aandachtspunt volgens de cliëntenraad. In de 

cliëntdossiers is ruimte voor het beschrijven van de persoonlijke voorkeuren, wensen en 

behoeften van de cliënt. De invulling hiervan is summier. De dossiers die de inspectie 

inzag bevatten geen leefgeschiedenis van de bewoners.  

 

Norm 1.3  

Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. 

De organisatie stimuleert zorgverleners om mee te denken over hoe zij de eigenheid en 

regie van de cliënten kunnen versterken. De inspectie zag en hoorde mooie voorbeelden 

van de eigen regie van cliënten. Eén van de cliënten vertelde: “ik ga hier mijn eigen 

weg, ik ga mijn eigen gang”. Ze vertelde dikwijls naar het restaurant te gaan en nam 

daarbij bestellingen voor medebewoners mee. Een andere cliënt vertelde dat ze in de 

middag vaak de gelegenheid nam om even te rusten. Deze cliënt mocht haar hondje 

meenemen naar de Drie Gasthuizen. Voor het uitlaten van de hond heeft zij zelf een 

uitlaatservice geregeld. Een andere cliënt wilde juist liever in zijn woning televisie kijken 

en dit werd gerespecteerd. Een cliënt vertelt de ervaringsdeskundige dat zij ook graag 

helpt met de voorbereidingen van de maaltijd. De medewerkers betrekken haar hier 

dan bij. Soms helpt zij dan met het schillen van de aardappelen. Andere cliënten op de 

afdeling somatiek vertellen de ervaringsdeskundigen dat zij zelf de dag kunnen invullen 

zoals zij dat graag willen. Een van de cliënten geeft aan dat zij dan graag naar buiten 

gaat. 

Hoewel er dus volop ruimte is om eigen regie te voeren, hoorde de inspectie ook dat 

er weinig aandacht was voor cliënten die dit niet vanzelfsprekend doen. Zo 

stimuleren zorgverleners cliënten niet als ze niet meedoen aan activiteiten. Zo zag 

de inspectie dat cliënten die niet zelfredzaam zijn en zich niet zelfstandig kunnen 

voortbewegen, gewoonlijk in de huiskamer aan tafel zitten. Op deze huiskamer is 

niet continu een zorgverlener aanwezig, waardoor de mogelijkheden van deze 

cliënten om zelf regie te voeren beperkt zijn. 

 

Norm 1.4 

Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 

respect behandeld. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

Uit de rondgang en gesprekken blijkt dat zorgverleners de cliënten warm en begripvol 

benaderen. De inspectie zag dat wanneer zorgverleners iets vragen aan de cliënten, zij 

de cliënten op een rustig, passend tempo benaderen. Zij maken contact met de cliënt 

voordat zij de cliënt bijvoorbeeld een vraag stellen. Een zorgverlener wilde een cliënt, 

die comfortabel in zijn stoel zat, iets vragen en deed dit op een rustige en begripvolle 

wijze. Cliënten kunnen aangeven op welke manier ze willen worden aangesproken. Dit 

noteren zorgverleners in het zorgdossier. De inspectie zag dat zorgverleners zich 

houden aan de afgesproken aanspreekvorm. 
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Norm 1.5  

Cliënten worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of uit te 

breiden. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. 

Tijdens de gesprekken met zorgverleners en bij de dossierinzage, hoorde en zag de 

inspectie hoe zorgverleners de familie en vrienden van cliënten betrekken. Zo 

organiseert de Drie Gasthuizen diverse activiteiten waarbij ze het netwerk betrekken. 

Voorbeelden hiervan zijn een jaarlijkse barbecue, een bloesemwandeltocht en de 

Nieuwjaarsborrel. De inspectie hoorde een mooi voorbeeld waarbij een echtpaar met 

verschillende zorgindicatie toch samen in een appartement kon wonen in de Drie 

Gasthuizen. Een cliënt op de afdeling somatiek vertelt de ervaringsdeskundige dat haar 

kleinzoon haar regelmatig bezoekt. De cliënt omschrijft haar kleinzoon als een 

mantelzorger. Een andere cliënt op de afdeling somatiek vertelt de ervaringsdeskundige 

dat een vrijwilliger bij haar koffie komt drinken en dat deze ook één tot twee keer per 

week met haar gaat wandelen in het nabij gelegen park. De Drie Gasthuizen vraagt 

zorgverleners de informele netwerken te ondersteunen. Zorgverleners vinden dit zelf 

lastig. De inspectie sprak een zorgverlener die aangaf dat cliënten zelf hun contacten 

dienen te onderhouden. De zorgverlener wist dat het wel de bedoeling was het netwerk 

te betrekken, maar vroeg zich af hoe dat moet. Zij ervaarde hierbij niet voldoende 

ondersteuning. Een zelfstandige ondernemer baat het restaurant op de begane grond 

van de Drie Gasthuizen uit. Dit is een mooie gelegenheid om bewoners uit de wijk in 

contact te laten komen met bewoners van de Drie Gasthuizen. Een cliënt vertelt een 

ervaringsdeskundige echter dat de ondernemer voor hen de maaltijd tussen vijf en zes 

uur serveert. Zij dienen de maaltijd, soms met enige haast, te nuttigen voordat het 

restaurant opengaat voor bewoners uit de wijk.  

4.2 Thema Deskundige zorgverlener 

De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige medewerkers in. Hij schoolt, 

ondersteunt en stimuleert hen structureel. 

De samenstelling van het personeel past bij de cliënten voor wie wordt gezorgd. De 

zorgverleners zijn hiervoor voldoende deskundig. Zij weten ook wanneer hun 

deskundigheid niet voldoende is. Daarnaast zijn zorgverleners in staat om samen te 

werken. De zorgaanbieder zorgt voor een omgeving waarin zorgverleners 

methodisch kunnen werken. De zorgverlener is in staat methodisch te werken. 

Methodisch werken garandeert dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg 

continue onder de aandacht is van alle medewerkers. Methodisch werken houdt in 

dat er wordt gewerkt volgens de Plan-Do-Check-Act(PDCA)-cyclus: 

- Plan: kijken naar de werkzaamheden en plannen hoe deze kunnen worden 

verbeterd. 

- 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, 

ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt. 
 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels niet aan de norm. 
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De inspectie heeft bij de inzage van de cliëntdossiers gezien dat zorgverleners voor elke 

zorgleefplanbespreking de risico’s van de cliënten in kaart brengen. Deze risico’s staan 

in Triasweb. De uitkomst van de risico-inventarisatie moeten zorgverleners over zetten 

naar het zorgdossier. In de dossiers die de inspectie inzag waren deze risico’s echter 

niet terug te vinden. Zorgverleners vertellen dat ze de risico-inventarisatie vaak wel 

doen, maar niet overnemen in het zorgdossier. Dientengevolge maken ze vervolgens 

ook geen afweging en zetten ze geen acties in om de risico’s te voorkomen of te 

beperken. Bij navraag door de inspectie kunnen de zorgverleners de risico’s wel 

benoemen en geven aan hier in de praktijk rekening mee te houden. 

 

Norm 2.2 

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces wordt 

inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels niet aan de norm. 

 

Enerzijds zag de inspectie in de cliëntdossiers dat de zorgverleners bij cliënten vaak 

meerdere dagen achter elkaar niet rapporteren. Een zorgverlener gaf bij de inspectie 

aan dat ze alleen rapporteerde wanneer er bijzonderheden waren. Anderzijds bleek uit 

de inzage van de cliëntdossiers dat medewerkers goed rapporteren op de doelen per 

cliënt. Behandelaars vertellen dat wanneer ze opdrachten geven, zorgverleners hierop 

rapporteren. Voor de cliënten die bij de Drie Gasthuizen komen wonen, is de EVV’er 

verantwoordelijk om een zorgplan op te stellen. Deze zorgplannen zijn opgenomen in 

het cliëntdossier.  

 

Norm 2.3 

De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te reflecteren 

op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van daaruit kunnen zij 

verbeteringen toepassen.  

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. 

Zorgverleners vertellen dat zij een veilig werkklimaat ervaren om feedback aan elkaar 

te geven. Zij zeggen dat zorgverleners de MIC-meldingen in teamverband met elkaar 

bespreken. Door op deze manier te reflecteren kunnen zorgverleners van elkaar leren. 

Zorgverleners geven bij de inspectie aan dat er voldoende ruimte is voor het volgen van 

scholing, zowel voor het hele team als voor persoonlijke opleidingswensen. 

Zorgverleners geven aan dat zij weinig structurele intervisiemomenten kennen, waarin 

zij reflecteren op persoonsgerichte zorg. Zorgverleners geven aan hier wel behoefte aan 

te hebben. 

 

Norm 2.4 

Zorgverleners houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen in hun 

vakgebied bij om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de 

groep cliënten waaraan ze zorg verlenen. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

De Drie Gasthuizen kent specifiek een afdeling opleiden. De inspectie sprak met een 

medewerker van deze afdeling. Deze afdeling heeft een dashboard ingericht waarin alle 

gevolgde scholingen zijn terug te vinden. De teamleiders van de Drie Gasthuizen 

hebben toegang tot het dashboard dat inzicht geeft in de noodzakelijke scholing van de 

zorgverleners. Met behulp van DigGel zijn voor alle onderdelen in de organisatie de 

bekwaam- en bevoegdheden zichtbaar. Het systeem is ingericht op het opleidingsniveau 

van de zorgverlener met hieraan gekoppeld hun verplichte competenties en 

bijbehorende toetsen. De teamleider bepaalt wat voor de medewerker noodzakelijk is 

om te behalen, dit is afgestemd op de cliënten en de zorgvraag. Voor de zorgverleners 
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zijn er ook e-learningmodules beschikbaar met onder andere modules COPD en 

dementie. Daarnaast biedt de Drie Gasthuizen trainingen aan om de werknemers 

gezond te houden. Het management vertelt dat mede hierdoor het ziekteverzuim 

relatief laag is. Het volgen van opleidingen is onderdeel van de 

functioneringsgesprekken. Hierin kunnen medewerkers zelf aangeven welke opleidingen 

ze zouden willen volgen. Medewerkers vertellen hier gebruik van te maken. 

 

Norm 2.5 

De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 

afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm.  

Zorgverleners beschikken overwegend over opleidingsniveau 3 of 4. De Drie Gasthuizen 

werkt voornamelijk met vaste zorgverleners die de cliënten goed kennen. De Drie 

Gasthuizen heeft de zorg zo georganiseerd dat onder elke EVV’er een klein team met 

vaste zorgverleners werkt. Een cliënt vertelt de ervaringsdeskundige dat zij altijd bij de 

EVV’er terecht kan met vragen. Zorgverleners komen hun afspraken na volgens deze 

cliënt. De cliëntenraad geeft aan dat er voldoende deskundige zorgverleners 

beschikbaar zijn om aan te sluiten bij de vragen en behoeften van de cliënten. De 

coördinator activiteiten (aangestuurd door een teamleider) vertelt dat zij het team 

ondersteunt om de behoefte van cliënten aan activiteiten of activering, tijdens de 

dagelijkse zorg beter in te kunnen vullen. De voorzitter van de cliëntenraad 

ondersteunt haar. Gezamenlijk hebben zij voor enkele cliënten onder andere een 

dagtrip naar Paleis Soestdijk georganiseerd. Een cliënt vertelt de ervaringsdeskundige 

dat zorgverleners snel reageren als ze de alarmering gebruikt. Zorgverleners vertellen 

zelf dat er weinig tijd beschikbaar is voor welzijnsactiviteiten. Een stukje wandelen of 

even tijd vrijmaken om met een cliënt iets te lezen is volgens hen gezien de veelheid 

aan taken niet haalbaar. Tijdens de observatie ziet de inspectie dat er voor de vijf 

huiskamers van De Beuk op sommige momenten maar drie zorgverleners beschikbaar 

zijn. Cliënten kunnen dan niet direct een beroep doen op zorgverleners, omdat die niet 

in de buurt zijn.  

 

Norm 2.6 

Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 

richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om 

goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm.  

De Drie Gasthuizen heeft een abonnement op de Vilans protocollen. Zorgverleners 

vertellen dat zij bekend zijn met bijvoorbeeld de afspraken over de toepassing van 

risicovolle en voorbehouden handelingen en weten waar zij protocollen kunnen 

raadplegen. Uit de interne audit die de inspectie inzag blijkt ook dat zorgverleners 

bekend zijn met de procedures. De afdeling opleidingen vertelt dat ze bij het toetsen 

rekening houden met de mogelijkheid om goed beargumenteerd af te wijken van de 

protocollen. De inspectie zag dat de afspraken over het werken met het cliëntdossier 

voor zorgverleners bekend zijn, maar dat medewerkers de afspraken onbewust niet 

altijd volgen, bijvoorbeeld wat betreft de risico-inventarisatie. De organisatie heeft dit in 

de eigen audits ook gezien en ondersteunt de zorgverleners in het verbeteren van het 

(methodisch) werken met het cliëntdossier.   

 

Norm 2.7 

Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 

expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking worden 

duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. 
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Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

Zorgverleners vertellen dat zij relevante vakspecialisten zoals de SO en psycholoog 

goed kunnen bereiken. Ook de SO ervaart de samenwerking met de zorgverleners als 

laagdrempelig. De SO geeft aan dat hij regelmatig bed-side-teaching geeft aan de 

zorgverleners. Het bewust maken waarom zorgverleners bepaalde handelingen 

verrichten is volgens hem van wezenlijk belang. 

Uit gesprekken en inzage in het zorgdossier blijkt, dat bij zorgplanbesprekingen alle 

relevante en betrokken disciplines aanwezig zijn om de zorg af te stemmen. De SO 

geeft aan dat de specialisten ouderengeneeskunde altijd de regie hebben als het gaat 

over beslissingen en koers van het in te zetten beleid. 

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 

Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 

sturen op de kwaliteit van zorg en 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 3.11 

De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt de 

veiligheid van de cliënt.  

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

De Drie Gasthuizen beschrijft in haar visie dat de cliënt en zijn wensen en behoeften 

centraal staan. Zorgverleners dienen het werk gastvrij, betrokken, flexibel en 

ondernemend uit te voeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. 

Tijdens de gesprekken met cliënten en zorgverleners is deze visie ook zichtbaar. 

Om de kwaliteit van wonen en welzijn te bevorderen zijn huiskamerbegeleiders 

aangesteld. Deze huiskamerbegeleiders hebben allen een opleiding tot 

huiskamerbegeleiding afgerond. Het management geeft aan het belangrijk te vinden dat 

de huiskamermedewerkers goed begrip hebben van dementiezorg. Gezamenlijk eten en 

activiteiten organiseren in een sfeer waarin de cliënten zich thuis voelen, zijn de 

hoofddoelen volgens hen. Cliënten vertellen dat ze helpen met het voorbereiden van het 

eten.  

 

Norm 3.2 

De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de 

verbetering van de zorg. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

Medewerkers melden MIC-meldingen digitaal in Triasweb. Zij weten welke 

incidenten ze moeten melden. De teamleiders maken zelf in Triasweb een 

analyse van mogelijke oorzaken van een melding. De veiligheidscommissie 

analyseert de meldingen op oorzaken en stelt verbeterplannen op. In 

overleggen inventariseert de veiligheidscommissie de stand van zaken van 

de verbeterplannen. Verder beschikt de Drie Gasthuizen over een 

dashboard met de kwantitatieve gegevens en trends in de soorten 

meldingen, onderverdeeld per kwartaal. Tevens beschikken zij over een 

analyse naar de (basis)oorzaken van meldingen op team- of locatieniveau.  

 

Norm 3.3 

De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. 
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De Drie Gasthuizen heeft de kwaliteit en veiligheid van de zorg goed in beeld. De 

woonzorgmanager informeert en betrekt de cliëntenraad en deelt kwaliteitsgegevens die 

beschikbaar zijn. De cliëntenraad merkt ook dat het management gehoor geeft aan haar 

adviezen en suggesties. De woonzorgmanager, de kwaliteitsmedewerker, de 

teamleiders en de zorgverleners investeren gezamenlijk in het verbeteren van de 

kwaliteit en veiligheid van zorgverlening in de Drie Gasthuizen. De inspectie zag het 

jaarplan 2017 in. Op de thema’s zorgkwaliteit, zorg op maat, wonen en 

bedrijfsvoering zijn analyses opgemaakt en doelstellingen en verbeteracties 

geformuleerd. De Drie Gasthuizen houdt ook regelmatig interne audits. De 

resultaten van de audits komen niet volledig terug in het jaarplan. Zo constateren 

auditors tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid, maar dit is geen 

expliciet punt in het jaarplan. De inspectie zag dat de auditors verschillende formats 

gebruiken voor de audits. Niet alle formats leiden vanzelfsprekend naar 

verbeteracties en resultaten. Hierdoor is de Plan-do-check-act (PDCA)-cyclus niet 

overal voldoende zichtbaar. 

 

Norm 3.4 

De zorgaanbieder schept binnen de locatie en het team van zorgverleners voorwaarden 

voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. 

Tijdens gesprekken met zorgverleners en de behandelaar blijkt dat er binnen de Drie 

Gasthuizen een cultuur is, die gericht is op leren en verbeteren. Uit de interne audits 

(2016) blijkt bijvoorbeeld dat zorgverleners medicatie niet altijd voldoende aftekenden. 

Ook tekenden ze retourmedicatie niet altijd correct af. De teamleiders maakten deze 

risico’s bespreekbaar met zorgverleners. Het ontbreekt echter nog aan opvolging van 

deze verbetermaatregel, waardoor onduidelijk is tot welk resultaat dit geleid heeft. 

 

Norm 3.51 

Zorgverleners handelen naar de gemaakte afspraken om tot een evenwichtig 

samenspel te komen tussen zorgverlener, cliënt en informeel netwerk om 

goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. 

Zorgverleners staan in contact met het informele netwerk. Familieparticipatie is 

onderdeel van het project “Waardigheid en Trots; de cliënt als opdrachtgever” dat in 

2016 is gestart. Het betrekken van de familie van cliënten bij de zorg en activiteiten 

is als actie uitgezet in het jaarplan 2017. De Drie Gasthuizen gaat deze pilot 

evalueren. Hierna besluit de DrieGasthuizenGroep hoe en op welke wijze een 

verdere uitrol in overige locaties kan plaatsvinden. 

4.4 Overige bevindingen 

4.4.1 Thema Medicatieveiligheid  

Het uitgangspunt is dat een cliënt die medicatie gebruikt, zelf zijn medicatie 

beheert. Wanneer dat niet of niet meer helemaal lukt, neemt de zorgaanbieder het 

medicatiebeheer deels of helemaal van de cliënt over. De cliënt heeft hierbij naar 

vermogen een eigen rol en verantwoordelijkheid.  

Het thema medicatieveiligheid richt zich op de (gedeeltelijke) overdracht van het 

medicatiebeheer door de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger aan de 

zorgaanbieder. Er is een keten van cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger, arts, 

apotheker, zorgaanbieder en zorgmedewerker. Voor een veilig medicatieproces is 

het van belang dat de activiteiten en verantwoordelijkheden van al deze schakels in 

de keten naadloos op elkaar aansluiten. Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, 

heeft een adequaat medicatieveiligheidsbeleid dat ieders rol, verantwoordelijkheid 
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en de samenwerking tussen de genoemde schakels beschrijft. De zorgaanbieder 

borgt dat die samenwerking plaatsvindt op een manier die de medicatieveiligheid 

ten goede komt. 

4.4.1.1 Resultaten 

Norm 4.1 

De zorgaanbieder heeft een procedure rondom veilige en verantwoorde zorg 

beschreven. 

 

De norm is niet getoetst. 

 

Norm 4.2 

De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger of 

de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven. De gemaakte 

afspraken over het beheer liggen vast in het cliëntdossier. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. De Drie 

Gasthuizen bespreekt met iedere cliënt het beheer van de medicatie. Deze afspraak 

staat middels een beheer eigen medicatie (BEM)-score op de medicatiedeellijst. De 

BEM-score staat niet in het zorgdossier beschreven. Zorgverleners geven aan de BEM-

score wel te bespreken tijdens zorgleefplanbesprekingen. Dit betreft alleen de cliënten 

die medicatie (gedeeltelijk) in eigen beheer hebben. 

 

Norm 4.3  

Zorgmedewerkers beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele 

toedienlijst van de apotheek. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm omdat medewerkers 

voor iedere bewoner een digitale actuele medicatielijst en toedienlijst hebben. Deze 

digitale lijst kan niet bewerkt worden door de zorgverleners. 

 

Norm 4.4  

Bij medicatiewijzigingen passen zorgmedewerkers de GDS1-medicatie niet aan. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm. De Drie Gasthuizen 

werkt met een baxtersysteem waarin elk medicament in een ander zakje zit. Wanneer 

medicatie wijzigt, deponeren zorgverleners het betreffende zakje in de retourbox. 

 

Norm 4.5  

Zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren van 

medicatie. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels aan deze norm. De 

inspectie zag dat bij iedere cliënt in het appartement een afgesloten medicatiekastje 

hangt. Daarnaast heeft de Drie Gasthuizen een kast met werkvoorraad. De Drie 

Gasthuizen heeft een veilige retourbox voor retourmedicatie. De retourbox is afgesloten 

en enkel te openen door de apotheek. Insulinepennen bewaart de Drie Gasthuizen in 

een aparte afgesloten koelkast. Zorgverleners controleren de temperatuur van deze 

koelkast regelmatig en houden hier een checklist van bij. De inspectie zag echter ook 

medicamenten in de koelkasten van de cliënten staan. Zorgverleners registreren de 

temperatuur van deze koelkasten niet. 

                                                
1 Een GDS is een verpakking waarin medicijnen zijn verdeeld in eenheden per toedieningstijdstip en op naam van een 

individuele cliënt. 

 



Rapport van het inspectiebezoek aan locatie de Drie Gasthuizen in Arnhem op 18 juli 2017 

 
Pagina 16 van 19 

 

Norm 4.6  

De zorgaanbieder registreert de (werk)voorraad medicatie en bewaakt de 

houdbaarheid hiervan. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels niet aan de norm. De Drie 

Gasthuizen heeft een aandachtsfunctionaris voor het controleren van de algemene 

medicatievoorraden. De registratie van de werkvoorraad en niet op naam gestelde 

opiaten is op orde. Tijdens de controle zag de inspectie dat de registratie van de op 

naam gestelde opiaten echter niet klopte. Bij verschillende op naam gestelde opiaten 

trof de inspectie meer medicamenten aan dan op de registratielijst stonden. Daarnaast 

trof de inspectie verschillende geopende zalven en inhalatoren aan zonder 

openingsdatum of uiterste houdbaarheidsdatum na opening. 

 

Norm 4.7 

Een tweede persoon controleert de niet-GDS-medicatie, of er is een afspraak met de 

apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor de cliënten. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm omdat zorgverleners de 

tweede controle aantoonbaar uitvoerden.  

 

Norm 4.8  

Zorgmedewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en 

toedientijd op de toedienlijst. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen grotendeels niet aan de norm omdat de 

inspectie meerdere missende parafen aantrof op de deellijsten. De zorgverlener vertelde 

dat dit waarschijnlijk te maken had met een slechte WiFi-verbinding. Wanneer 

zorgverleners digitaal aftekenen op het moment dat de verbinding slecht is, registreert 

het systeem hun paraaf niet. Als zij er later op de dag achter komen dat de paraaf 

ontbreekt, kunnen zij dit niet meer herstellen. 

 

Norm 4.9 

Zorgmedewerkers signaleren werking en bijwerking van de toegediende medicatie. 

 

De norm is niet getoetst. 

 

Norm 4.10 

De behandelaar en apotheker verrichten ten minste jaarlijks een 

medicatiebeoordeling voor alle cliënten. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm omdat de SO jaarlijks 

voor elke cliënt alle medicatie samen met de apotheker doorloopt. Hierbij stelt de 

apotheker vragen over de noodzaak en de indicatie van medicamenten. 

 

Norm 4.11  

Medicatie wordt voorgeschreven met behulp van een elektronisch 

voorschrijfsysteem. 

 

Volgens de inspectie voldoet de Drie Gasthuizen aan deze norm omdat de SO het 

digitale voorschrijfsysteem Medimo gebruikt voor het voorschrijven van medicatie.  
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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. Door de informatie uit deze bronnen te 

vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door de Drie Gasthuizen 

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 

- Diverse cliënten van drie verschillende afdelingen en drie cliënten 

buiten op de binnenplaats; 

- Gesprekken met diverse uitvoerende medewerkers van afdeling De Beuk; 

- Gesprekken met een behandelaar (SO in opleiding); 

- Gesprekken met het management(team); lid RvB, drie teamleiders, 

opleidingsfunctionaris en de kwaliteitsmedewerker; 

- De voorzitter van de cliëntenraad;  

- Vijf cliëntdossiers van afdeling De Beuk, verschillende etages; 

- Een rondgang door afdeling De Beuk; 

- Documenten, genoemd in bijlage 2. 

Inspecteurs beoordelen op de werkvloer of de zorgaanbieder goede zorg verleent. 

Om een beeld te krijgen van deze locatie starten de inspecteurs met een kort 

gesprek met de eindverantwoordelijke van die dag of de leidinggevende. Daarnaast 

vindt een rondleiding door de locatie plaats waardoor de inspecteurs zich een beeld 

kunnen vormen van de leefsituatie van de cliënten en de werksituatie van de 

zorgverleners. Daarna 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. Tijdens de observatie kijken de inspecteurs 

hoe zorgverleners de cliënten aanspreken en hoe het contact tussen de cliënten en 

zorgverleners is. Verder kijken de inspecteurs waarom vrijheidsbeperkende 

maatregelen worden ingezet. Wat valt op en waar hebben de inspecteurs vragen 

over? 

De inspecteurs voeren door de dag heen gesprekken met zorgverleners, 

behandelaren, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. Ook worden 

cliëntdossiers en documenten ingezien  

Overlegvormen kunnen bijgewoond worden zoals een multidisciplinair 

overleg of een overdrachtsmoment.  

 
  



Rapport van het inspectiebezoek aan locatie de Drie Gasthuizen in Arnhem op 18 juli 2017 

 
Pagina 18 van 19 

 

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? Wordt met de cliënten gepraat, een liedje gezongen, een 

spelletje gedaan, gewandeld? 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. 

  



Rapport van het inspectiebezoek aan locatie de Drie Gasthuizen in Arnhem op 18 juli 2017 

 
Pagina 19 van 19 

 

Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

 

- Kwartaalrapportage Veiligheidscommissie 4e kwartaal 2016 d.d. februari 2017/ 

De Eik; 

- Kwartaalrapportage Veiligheidscommissie 4e kwartaal 2016 d.d. februari 2017, 

De Berk; 

- Kwartaalrapportage Veiligheidscommissie 1e kwartaal 2017 d.d. februari 2017, 

De Berk; 

- Overzicht In- en Uitstroom per organisatorische eenheid 1-1-17 t/m 18-7-17; 

- Intern auditplan 2017; 

- Interne audit Kwaliteit van zorg - 1 april 2016; 

- Interne audit Kwaliteit van zorg - 14 februari 2017; 

- Kwartaalverslag interne audits, 3e kwartaal 2016; 

- Verzuimgegevens t/m juni 2017; 

- Overzicht productie en formatie d.d. 22-06-2017; 

- Visie en kernwaarden van de zorgaanbieder (oplegger agendapunt MT-

vergadering) d.d. 14-02-2017; 

- Jaarplan 2017 Drie Gasthuizen; 

- Kwartaalrapportage Q1- Drie Gasthuizen. 


