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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 7 juli 2020 een aangekondigd 
vervolgbezoek (met onaangekondigde elementen) aan Stichting Woon- Zorgflat 
Brandsen, (hierna: Huize Brandsen) in Baarn. 
 
De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Het toetsingskader is slechts een selectie hieruit. Als de 
inspecteurs het tijdens het bezoek nodig vinden ook andere thema’s te onderzoeken 
dan doen zij dit. De inspecteurs benoemen de onderzochte thema’s dan apart in dit 
rapport.  
 
De in dit rapport gebruikte begrippen liggen vast in een verklarende woordenlijst. 
 
De inspecteurs verzamelen informatie door middel van observaties, een rondleiding, 
het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsen de thema’s persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  
Waar de inspectie naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie brengt dit vervolgbezoek naar aanleiding van de eerdere bezoeken die 
zij bracht op 31 juli 2018 en 24 juli 2019 aan deze locatie. 
 
De inspectie heeft 31 juli 2018 een inspectiebezoek gebracht aan Huize Brandsen. 
Tijdens dit inspectiebezoek voldeed Huize Brandsen (grotendeels) niet aan acht van 
de vijftien getoetste normen binnen de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige 
zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  
De inspectie verwachtte dat Huize Brandsen binnen zes maanden na het vaststellen 
van het rapport van het bezoek van 31 juli 2018 voldeed aan alle normen. De 
inspectie ontving een resultaatverslag, als onderdeel van het document ‘plan van 
aanpak’, op 25 april 2019. In dit resultaatverslag omschrijft Huize Brandsen wat zij 
heeft gedaan en nog gaat doen om tekortkomingen te verbeteren.  
 
Op 24 juli 2019 bezocht de inspectie Huize Brandsen opnieuw om te toetsen of alle 
verbetermaatregelen doorgevoerd waren. Huize Brandsen voldeed tijdens dit 
bezoek (grotendeels) niet aan zes van de elf getoetste normen. 
 
Op 18 september 2019 vond een gesprek plaats met de raad van toezicht, de 
directeur en twee zorgcoördinatoren van Huize Brandsen en een manager van 
hoofdaannemer. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat Stichting Woon- Zorgflat 
Brandsen onderaannemer was van de hoofdaannemer was voor het leveren van 
zorg op de locatie Huize Brandsen. 
 
Op 16 oktober 2019 sprak de inspectie met de directie en manager zorg van de 
hoofdaannemer en de directeur van Huize Brandsen. De inspectie verzocht de 
hoofdaannemer na een extra verbetertermijn na het bezoek van 24 juli 2019 een 
resultaatverslag over Huize Brandsen aan te leveren. De inspectie ontving dit 
resultaatverslag op 23 april 2020. In dit resultaatverslag (door Huize Brandsen 
auditverslag genoemd) omschreef de hoofdaannemer wat Huize Brandsen heeft 
gedaan en nog gaat doen om tekortkomingen te verbeteren. De inspectie kon dit 
resultaatverslag in het voorjaar 2020 niet toetsen vanwege Covid-19 waarbij de 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-voor-zorgaanbieders-waar-mensen-wonen-die-langdurige-zorg-nodig-hebben
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inspectie in beginsel geen bezoeken af legde. Daarom legde de inspectie het bezoek 
af op 7 juli 2020.  
Op 11 mei 2020 heeft de inspectie telefonisch contact gehad met Huize Brandsen 
en de hoofdaannemer. Tijdens deze telefoongesprekken hoort de inspectie van de 
hoofdaannemer dat zij de samenwerkingsovereenkomst met Huize Brandsen per 1 
januari 2021 zal beëindigen. 
 
Ten tijde van het inspectiebezoek op 7 juli 2020 hebben de cliënten allemaal een 
zorgovereenkomst met Huize Brandsen. Huize Brandsen en de hoofdaannemer zijn 
overeengekomen dat Huize Brandsen vanaf 1 juli 2020 eindverantwoordelijk is voor 
de zorg. Dit is vastgelegd als addendum in de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst die loopt tot 31 december 2020. De hoofdaannemer 
en Huize Brandsen hebben beide een beëindigingsovereenkomst ondertekend. 
De hoofdaannemer declareert tot 1 januari 2021 de declaraties van Huize Brandsen 
bij de zorgverzekeraar. Huize Brandsen wil vanaf 1 januari 2021 zelf declaraties 
indienen bij de zorgverzekeraars. 
 
Dit rapport is niet los te zien van het rapport van de bezoeken op 31 juli 2018 en 
24 juli 2019. Zie hiervoor de website van de inspectie (www.igj.nl) onder 
publicaties. 

1.2 Beschrijving Huize Brandsen 
Huize Brandsen is in 1946 opgericht als ouderenpension. Huize Brandsen ligt dichtbij 
het centrum van Baarn. Het gebouw bestaat uit vier woonlagen. Het gebouw heeft 
51 appartementen die allemaal bereikbaar zijn via de trap en lift. De appartementen 
zijn van verschillende grootte. Ieder appartement bezit een eigen pantry en een 
badkamer met toilet. In het gebouw bevinden zich verschillende 
ontmoetingsplekken. Cliënten kunnen elkaar ontmoeten in ‘de Huiskamer’ en ‘de 
Ontmoeting’. Er is een schoonheidssalon, een bibliotheek en een kapsalon. Om het 
gebouw heen ligt een tuin. In de tuin staan verschillende zitjes. Ook ligt in de tuin 
een vijver. Sommige appartementen grenzen aan de tuin. 
 
Huize Brandsen biedt persoonlijke verzorging en verpleging. Alle cliënten huren een 
appartement van Woon-Zorgflat Brandsen B.V. Cliënten met psychogeriatrische (PG) 
en/of somatische problemen, kunnen zorg krijgen van Huize Brandsen. Ook kunnen 
cliënten tijdelijk in Huize Brandsen wonen en zorg krijgen. De geleverde zorg is op 
basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of op particuliere basis middels factuur.  
 
Woon-Zorgflat Brandsen B.V. en De Hofstede B.V. 
Woon-Zorgflat Brandsen B.V. wordt bestuurd door de holding De Hofstede B.V. De 
Hofstede B.V. heeft één eigenaar/bestuurder, de heer Brandsen. De Hofstede B.V. 
en Woon-Zorgflat Brandsen B.V. hebben geen WTZi-toelating. 
Woon-Zorgflat Brandsen B.V. heeft sinds 1 april 2020 een tweehoofdige raad van 
bestuur. Deze bestaat uit De Hofstede B.V. en de oud-voorzitter van de raad van 
toezicht van Stichting Woon-Zorgflat Brandsen. Beide bestuurders hebben dezelfde 
bevoegdheden. Woon-Zorgflat Brandsen B.V. voert het beheer van de huur- en 
serviceovereenkomsten van de cliënten van Huize Brandsen uit. De medewerkers 
die werken in bijvoorbeeld de keuken en de schoonmaak hebben een 
arbeidsovereenkomst met Woon- Zorgflat Branden B.V. 
 
  

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/
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Stichting Woon-Zorgflat Brandsen (Huize Brandsen) 
Woon-Zorgflat Brandsen B.V. is bestuurder van Huize Brandsen. Huize Brandsen 
heeft een WTZi-toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 
Huize Brandsen heeft een raad van toezicht met drie leden. Sinds 1 juni 2020 heeft 
de raad van toezicht een nieuwe voorzitter. De zorgmedewerkers hebben een 
arbeidsovereenkomst met Huize Brandsen. 
 
Tijdens het gesprek met de raad van bestuur en de gehele raad van toezicht van 
Huize Brandsen op 7 juli 2020, vertelt de raad van toezicht de inspectie dat zij 
vooral informatie krijgt over Huize Brandsen en niet over de bv’s. Leden van de raad 
van toezicht vertellen dat de eigenaar/bestuurder van De Hofstede B.V., de 
beslissing van de raad van toezicht om de interim-directeur medio november 2019 
geen medebestuurder te maken naast zich heeft neergelegd. De interim-directeur is 
vanaf november 2019 tot medio maart 2020 medebestuurder geweest. Het contract 
met deze medebestuurder wordt niet verlengd door disfunctioneren. De functie van 
medebestuurder is vanaf 1 april 2020 vacant. 
De raad van bestuur en de raad van toezicht vertellen de inspectie dat de 
Governancecode Zorg met de benoeming van de huidige bestuurder naast de 
eigenaar/bestuurder niet is gevolgd omdat de oud-voorzitter van de raad van 
toezicht bestuurder geworden is naast de eigenaar/bestuurder van Woon- Zorgflat 
Brandsen B.V. De nieuwe bestuurder vertelt de inspectie dat hij weet dat volgens de 
Governancecode Zorg hij geen bestuurder had moeten worden. De 
eigenaar/bestuurder en de raad van toezicht leek het de enige mogelijkheid om op 
deze manier naast de eigenaar/bestuurder, een bestuurder toe te voegen die het 
vertrouwen had van de eigenaar/bestuurder en de raad van toezicht.  
 
Organogram Huize Brandsen 
De raad van bestuur van Huize Brandsen geeft leiding aan een zorgmanager en een 
manager bedrijfsvoering. Een externe adviseur ondersteunt de raad van bestuur van 
Huize Brandsen en de beide managers.  
 
Cliënten 
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er 35 cliënten in zorg. Acht cliënten 
ontvangen zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebben een indicatie 
voor een zorgprofiel (VV) in de vorm van een Modulair pakket thuis (Mpt) zonder 
behandeling. Hiervan hebben drie cliënten een indicatie voor zorgprofiel VV 4, vier 
cliënten hebben een indicatie voor zorgprofiel VV 5, en één cliënt heeft een indicatie 
voor zorgprofiel VV 6. De overige 27 cliënten ontvangen zorg op basis van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). De huisarts is eindverantwoordelijk voor de zorg van 
alle cliënten. Huize Brandsen werkt sinds 15 juni 2020 op consultbasis met een 
specialist oudergeneeskunde (SO). 
 
Zorgverleners 
Binnen Huize Brandsen werken ten tijde van het inspectiebezoek 23 (11.98 fte) 
zorgverleners. Hiervan zijn elf (4.61 fte) zorgverleners met niveau 2, negen (6.12 
fte) verzorgenden IG niveau 3. Er is één (0.42 fte) verpleegkundige niveau 4. Er zijn 
twee (0.83 fte) verpleegkundigen niveau 5. Een externe organisatie verzorgt de 
verpleegkundige achterwacht in de avond, nacht en het weekend. Op alle andere 
momenten stellen zorgverleners hun vragen aan de (dienstdoende) huisarts of de 
verpleegkundigen niveau 5 als zij dienst hebben.  

1.3 Actuele ontwikkelingen in het kader van de Wzd en de Wvggz 
Huize Brandsen is niet ingeschreven in het openbaar locatieregister als 
accommodatie/locatie.  
 



 
Rapport van het vervolgbezoek aan Stichting Woon- Zorgflat Brandsen in Baarn op 7 juli 2020  
 

 Pagina 6 van 21 
 

Bestuursgesprek Huize Brandsen 25 september 2020 
De inspectie heeft de raad van bestuur op 17 september 2020 geïnformeerd over 
het voornemen om een verscherpt toezicht (VT) in te stellen. Op 25 september 2020 
heeft de inspectie de raad van bestuur en de raad van toezicht gelegenheid gegeven 
om te reageren op de bevindingen in het rapport en de governance in de 
organisatie. Daarnaast konden de raad van bestuur en raad van toezicht een reactie 
geven op het voornemen VT in te stellen. Een van de bestuurders was aanwezig. 
Ondanks herhaald verzoek van de inspectie is de bestuurder/eigenaar niet bij dit 
gesprek aanwezig geweest. De bestuurder gaf aan dat bestuurder/eigenaar door 
persoonlijke omstandigheden niet in staat om de aansturing van de organisatie op 
zich te nemen. 
Gesprekspartners bevestigen dat de statuten van Huize Brandsen niet voldoen aan  
Governance Code Zorg (2017). De benoeming van de oud voorzitter van de raad 
van toezicht als bestuurder ging tegen de principes van de Governance Code Zorg 
in. De raad van bestuur en raad van toezicht waren zich dat bewust. De bestuurder 
licht toe dat Huize Brandsen niet op zoek is gegaan naar een nieuwe interim-
bestuurder omdat daarvoor de tijd ontbrak met name gelet op onder andere de 
zorgcontinuïteit en de ontvlechting van hoofdaannemer. Daarnaast geeft de 
bestuurder aan dat de benoeming van tijdelijke aard is. De raad van toezicht denkt 
hierbij aan een termijn van twee jaar. 
Voorwaarde bij deze benoeming was dat de bestuurder externe expertise op gebied 
van de zorg zou in schakelen. De benoeming was volgens gesprekspartners in het 
belang van de organisatie omdat het volgens hen niet goed ging met de organisatie 
onder het interim-bestuur. 
Huize Brandsen heeft afspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de raad van bestuur en raad van toezicht opgenomen in de statuten. De nieuwe 
raad van toezicht geeft aan dat bij een probleem in de besturing de raad van 
toezicht conform de statuten, de raad van bestuur kan schorsen of ontslaan. Het 
ontbreekt bij Huize Brandsen aan een reglement van raad van toezicht en een 
directiereglement. Daarnaast ontbreekt het aan een conflictregeling.  
De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht licht toe dat de raad van toezicht de 
rol als toezichthouder opnieuw goed op moeten pakken. De huidige inrichting van de 
governance is volgens de raad van toezicht onwenselijk. De voorzitter bevestigt dat 
de raad van toezicht slechts toezicht heeft op het zorgonderdeel van de gehele 
organisatie en niet op de bv’s. Daarbij geeft de raad van toezicht aan geen direct 
overleg te hebben met de bestuurder/eigenaar. 
De gesprekspartners lichten toe dat er na de komst van de nieuwe adviseur zorg 
een positieve ontwikkeling zichtbaar is in de organisatie. Medewerkers krijgen het 
vertrouwen weer terug. Het ontwikkeltraject, begeleid door externe expertise, gaat 
de goede kant op volgens de gesprekspartners. De eigenaar/bestuurder heeft 
daarnaast financiën beschikbaar gesteld voor het opknappen van het gebouw en 
scholing van zorgverleners. De bestuurder geeft aan nog een periode van zes 
maanden nodig te hebben om aan de normen te voldoen.  
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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 Huize Brandsen. Een toelichting 
op de scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie 
op basis van welke bevindingen zij de scores op de normen geeft. In hoofdstuk 4 
ziet u ook het oordeel op normniveau terug van het bezoek van 7 juli 2020. 

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaande diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie Huize Brandsen 
beoordeelt. 
 

 
 
Legenda 

 voldoet   voldoet niet 
 voldoet grotendeels   niet getoetst 
 voldoet grotendeels 

niet 
   

2.2 Wat kan beter 
Huize Brandsen kan nog meer halen uit de analyse van alle incidenten. De 
zorgverleners kunnen, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, nog meer zoeken 
naar de basisoorzaken van een incident en hierbij de ‘waarom-vraag’ stellen. 
Daarnaast kan Huize Brandsen meer trendanalyses doen. De organisatie kan dan 
passender maatregelen nemen. 
Cliënten moeten er op kunnen rekenen dat (para)medici rapporteren in het 
cliëntdossier zodat er geen risico’s ontstaan voor de kwaliteit en veiligheid van zorg 
voor cliënten. Zorgverleners kunnen nog beter reflecteren op de zorg die zij leveren, 
waarbij zij kijken naar de effecten van de geleverde zorg en het eigen handelen.  

2.3 Wat moet beter 
Huize Brandsen stuurt onvoldoende op kwaliteit en veiligheid. De inspectie ziet dat 
de zorgorganisatie nog systematischer de kwaliteit van zorg moet meten en 
verbeteren. Sinds het inspectiebezoek in juli 2018 zijn een aantal normen nog 
steeds niet voldoende. Zo moet het methodisch werken beter evenals de 
professionele afwegingen rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast moeten de 
zorgverleners naast de rapportages over somatische doelen ook rapporteren over 
mentaal welbevinden en over onbegrepen gedrag. Het aantal deskundige 
zorgverleners is onvoldoende. Cliënten kunnen er niet op rekenen dat zij zorg 
krijgen van zorgverleners die allemaal deskundig zijn in hun vak. Daarnaast moet 
Huize Brandsen voldoen aan randvoorwaarden voor de governance van de 
organisatie en deze in lijn brengen met de Governance Code Zorg en wet- en 

Thema 1: 
Persoonsgerichte 

zorg 
(5 normen)

Thema 2: 
Deskundige 
zorgverlener 
(7 normen)

Thema 3: Sturen op 
kwaliteit en 
veiligheid 

(5 normen)



 
Rapport van het vervolgbezoek aan Stichting Woon- Zorgflat Brandsen in Baarn op 7 juli 2020  
 

 Pagina 8 van 21 
 

regelgeving. Ook voldoen de statuten van Huize Brandsen niet aan de Governance 
Code Zorg 2017. 

2.4 Conclusie bezoek 
Huize Brandsen voldoet grotendeels niet aan drie van de zeven beoordeelde 
normen. Dit zijn de normen die onderdeel zijn van de thema’s Deskundige 
zorgverlener en Sturen op kwaliteit en veiligheid. Op basis van de bevindingen 
concludeert de inspectie dat de kwaliteit en veiligheid van zorg na een 
verbetertermijn van zes maanden niet of grotendeels niet voldoet aan alle normen. 
Vier normen voldoen grotendeels.  
 
Goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor het sturen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en 
leveren van goede zorg. Deze kunnen niet bestaan zonder voldoende samenwerking 
en onderling vertrouwen tussen bestuur en intern toezicht. Gebrek aan 
samenwerking kan niet alleen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 
besluitvorming. Het kan ook nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit en 
continuïteit van de zorgverlening door Huize Brandsen. Dit kan leiden tot risico’s 
voor het bieden van goede zorg.  
 
De inspectie heeft oog voor de inspanningen die de organisatie levert. Toch ziet de 
inspectie dat ondanks de lange toezichtgeschiedenis Huize Brandsen nog steeds niet 
volledig voldoet aan alle normen van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierbij is 
het randvoorwaardelijk dat de raad van bestuur en de raad van toezicht werken 
conform Governance Code Zorg 2017. Daarom stelt de inspectie een verscherpt 
toezicht in. 
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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 
Als zorgaanbieder moet u voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  
 
De inspectie verwacht binnen een maand na het instellen van het verscherpt 
toezicht van Huize Brandsen een plan van aanpak. In dit plan van aanpak laat zij 
zien hoe zij de governance in het concern aanpast conform de Governance Code 
Zorg 2017.  
In het plan van aanpak neemt u de volgende informatie op: 
- Welk resultaat u op het gebied van de governance wilt bereiken; 
- Op welke wijze u dit resultaat wilt bereiken; 
- Het tijdspad van dit plan. 
 
De inspectie verwacht van Huize Brandsen dat zij binnen zes maanden na het 
versturen van het vastgestelde rapport voldoet aan alle normen uit dit rapport. 
Aangezien Huize Brandsen op een aantal normen verbeteringen heeft doorgevoerd, 
maar nog niet voldoet aan alle normen en er nog risico’s voor de cliënten blijven, 
stelt de inspectie Huize Brandsen voor de periode van zes maanden onder 
verscherpt toezicht.  
Aan het eind van de termijn, namelijk in de laatste week van het verscherpt 
toezicht, verwacht de inspectie een resultaatverslag voor de normen 2.2, 2.5 en 
3.3. Daarnaast beschrijft u in dit resultaatverslag de resultaten op het gebied van 
de governance van de organisatie.  
 
In deze verslagen neemt u met betrekking tot de bovenstaande punten de volgende 
informatie op: 

- Welke aanpak en acties u heeft ingezet om aan de norm te voldoen; 
- Hoe u weet dat u aan de norm voldoet en wat de uitkomsten zijn; 
- Als u per de datum van het resultaatverslag nog niet volledig aan de norm 

voldoet, per welke datum dit wel het geval zal zijn. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit vervolgbezoek opnieuw een beeld gekregen van de 
kwaliteit en veiligheid bij Huize Brandsen. Zij gaat er vanuit dat de bevindingen uit 
hoofdstuk 4 voldoende handvatten geven om aan de normen te (blijven) voldoen.  
 
De inspectie toetst in ieder geval aan het einde van het verscherpt toezicht of Huize 
Brandsen aan de normen voldoet. In de tussentijd houdt de inspectie extra toezicht 
in de vorm van gesprekken met bestuur en toezichthouder en mogelijk een 
tussentijds toezichtbezoek. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk staat per thema hoe de inspectie de geleverde zorg per norm 
tijdens het bezoek van 24 juli 2019 beoordeelde. Vervolgens ziet u hoe de inspectie 
de geleverde zorg per norm beoordeelt ten tijde van dit bezoek.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donkergroen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

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

constateert op deze norm veelal positieve punten.  
Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm. De 

inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve punten. 
Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve punten. 
Blauw:  De norm is niet getoetst. 

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

4.1.1 Resultaten 
Het thema Persoonsgerichte zorg is tijdens de bezoeken op 24 juli 2019 en op  
7 juli 2020 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. 

                                                
1  Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook ‘zij’. 
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Het methodisch werken is ook van toepassing op het thema Sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

4.2.1 Resultaten 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van de gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat er niet altijd samenhang in 
het cliëntdossier is. Zo leidden geconstateerde relevante risico’s niet altijd tot 
zorgdoelen en acties. Ook ontbraken professionele afwegingen in het cliëntdossier. 
De inspectie las in het auditverslag dat Huize Brandsen de verpleegkundigen niveau 
5, vijf willekeurige cliëntdossiers heeft laten controleren op tekortkomingen en 
samenhang. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels aan deze norm.  
 
In het zorgleefplan leest de inspectie hoe zorgverleners wensen en zorgbehoeften 
van cliënten steeds meewegen. De inspectie leest in een cliëntdossier dat een cliënt 
graag in bed ligt. Zorgverleners vertellen de inspectie dat zij de cliënt ondersteunen 
bij het naar bed gaan als zij overdag moe is. Zij stimuleren de cliënt om naar de 
dagbesteding te gaan. Op zondag krijgt de cliënt eerder dan op de andere dagen 
ondersteuning tijdens het opstaan. De cliënt gaat op zondag naar de kerk en moet 
dan op tijd klaarstaan voor de taxi die haar naar de kerk brengt. Dit leest de 
inspectie ook terug in het cliëntdossier 
 
Tijdens de gesprekken, en bij de documenten- en de dossierinzage blijkt dat er 
samenhang is tussen de risico’s, doelen en acties in het zorgleefplan. Een 
zorgverlener vertelt de inspectie over een cliënt met huidproblemen. De inspectie 
leest in het dossier van deze cliënt een risico-inventarisatie waarin de problemen 
met de huid staan. In het cliëntdossier leest de inspectie een doel dat de cliënt geen 
problemen ervaart met zijn huid. Als actie leest de inspectie dat zorgverleners de 
huid van de cliënt elke dag controleren op irritaties. De inspectie leest niet elke dag 
een rapportage over eventuele irritatie.  
 
De inspectie hoort van zorgverleners dat zij alle cliënten elke maand wegen en de 
bloeddruk meten. Zij doen dit omdat de huisarts dat wil. De zorgverleners kunnen 
de inspectie niet vertellen welke afweging de arts hiervoor maakt. De inspectie ziet 
de metingen van gewicht en bloeddruk in cliëntdossiers staan. 
 
De inspectie ziet in cliëntdossiers dat bij de inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen, de afwegingen ontbreken. De inspectie mist bijvoorbeeld informatie 
over de (multidisciplinaire) probleemanalyse, het afwegen van de minst ingrijpende 
maatregel en de evaluatie en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregel(en).  
Zorgverleners vertellen de inspectie over een cliënt die psychofarmaca gebruikt 
omdat hij onrustig is. De inspectie leest niets over het afwegen van eventuele 
alternatieven voor de psychofarmaca. In de evaluatie over het gebruik van de 
psychofarmaca leest de inspectie dat de cliënt zich niet verzet. De inspectie leest 
niet of de cliënt wilsbekwaam is. In een ander cliëntdossier leest de inspectie dat 
een cliënt een sensor als vrijheidsbeperkende maatregel heeft. Ook in dit 
cliëntdossier leest de inspectie geen afweging, analyse of evaluatie over het gebruik 
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van de sensor. In een ander cliëntdossier staat dat de ‘zakelijke post’ doorgestuurd 
moet worden. De ‘gezellige post’ krijgt de cliënt zelf. De inspectie leest geen 
probleemanalyse, het afwegen van de minst ingrijpende maatregel ten aanzien van 
post achterhouden voor de cliënt en de evaluatie ervan. 
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek niet aan 
deze norm. 
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat de Plan-Do-Check-Act 
(PDCA)-cyclus niet in alle ingeziene cliëntdossiers goed werd doorlopen. De 
zorgverleners volgen niet altijd de zorgafspraken op en werkten niet methodisch. 
Over onbegrepen gedrag van cliënten stond bijna niets in het cliëntdossier.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels niet aan deze norm.  
 
Tijdens verschillende gesprekken hoort de inspectie dat zorgverleners wisselend 
methodisch werken. De inspectie leest voorbeelden in alle cliëntdossiers waarbij 
zorgverleners niet methodisch werken. Zo beschrijven de zorgverleners dat een 
cliënt overdag misselijk is. De inspectie leest niet wat de zorgverleners gedaan 
hebben en of de misselijkheid in de avond over is. Een paar dagen later leest de 
inspectie dat de cliënt weer misselijk is. De inspectie leest niet hoe zorgverleners de 
misselijkheid van de cliënt monitoren. De inspectie hoort van een zorgverlener dat 
deze cliënt wel vaker misselijk is. Dit leest de inspectie niet terug in het 
cliëntdossier. In een ander dossier leest de inspectie dat een cliënt een wond aan de 
arm heeft. In de rapportage van de huisarts leest de inspectie dat de wond 
gecontroleerd moet worden. De inspectie leest daarna geen rapportages van 
zorgverleners over de controle van de wond op de arm 
De inspectie ziet ook voorbeelden waarbij zorgverleners wel methodisch werken. De 
inspectie leest dat een cliënt een wondje heeft. De zorgverlener laat een foto zien 
van het wondje die zij doorsturen naar de huisarts. De inspectie leest hoe 
zorgverleners de instructie van de huisarts voor de verzorging van het wondje 
opvolgen. De zorgverleners rapporteren tussentijds over het herstel van het wondje. 
Ook leest de inspectie dat zorgverleners als het wondje hersteld is na afstemming 
met de huisarts dit niet meer hoeven te verzorgen.  
 
Uit de gesprekken en tijdens de dossierinzage blijkt dat over onbegrepen gedrag 
van cliënten weinig in de cliëntdossiers is gerapporteerd. Zorgverleners vertellen de 
inspectie dat de casemanager dementie soms advies geeft over een andere manier 
van benaderen van de cliënt met onbegrepen gedrag. De inspectie leest de adviezen 
van een casemanager dementie niet in het cliëntdossier. Ook leest de inspectie geen 
rapportages over de effecten bij de cliënt als zorgverleners het advies van de 
casemanager dementie opvolgen. 
 
In het resultaatverslag leest de inspectie dat zorgverleners vanaf niveau 3 alleen 
met behulp van SOAP-methode2 rapporteren als dit past bij de situatie waar de 
zorgverleners over rapporteren. De zorgverlener niveau 2 (plus) hoeft niet met 
behulp van de SOAP-methode te rapporteren. Tijdens de inzage van cliëntdossiers 
leest de inspectie rapportages van zorgverleners vanaf niveau 3. Alleen leest de 
inspectie nergens dat zorgverleners vanaf niveau 3 met behulp van SOAP 

                                                
2 SOAP-methode staat voor: Subjectief, Objectief, Analyse en Plan. 



 
Rapport van het vervolgbezoek aan Stichting Woon- Zorgflat Brandsen in Baarn op 7 juli 2020  
 

 Pagina 13 van 21 
 

rapporteren. De inspectie leest bijvoorbeeld hoe een zorgverlener rapporteert over 
het delen van verkeerde medicatie van een cliënt. De zorgverlener rapporteert in dit 
voorbeeld niet met behulp van de SOAP-methode.  
 
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 voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek niet aan 
deze norm. 
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat er in Huize Brandsen geen 
systematische reflectie en feedback op goede, veilige en persoonsgerichte zorg 
plaatsvond. In de notulen van zorgvergaderingen las de inspectie geen verslag van 
casuïstiekbespreking of reflectie.  
De inspectie leest in het auditverslag dat bij Huize Brandsen casuïstiekbespreking en 
reflectie standaard onderdeel is van de zorgvergaderingen en drie tot vier keer per 
week tijdens de overdracht van zorg in de ochtend. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels aan deze norm.  
 
Zorgverleners vertellen de inspectie dat zij ongeveer vier keer per week tijdens de 
overdracht van zorg samen onder leiding van een verpleegkundige de zorg 
overdragen. Deze overdrachten bieden zorgverleners de mogelijkheid om 
bijzonderheden te bespreken. De inspectie hoort dat zorgverleners dan ook recente 
incidenten van cliënten bespreken. Tijdens teamvergaderingen geven zorgverleners 
elkaar ook tips. Dit leest de inspectie ook in het resultaatverslag. 
 
Tijdens het gesprek met de raad van bestuur en de externe coach hoort de inspectie 
dat zorgverleners leren om elkaar aan te spreken. Zorgverleners vertellen dat dit 
steeds beter gaat. Ook leest de inspectie in het auditverslag dat zorgverleners 
elkaar in teamvergaderingen aanspreken. De inspectie hoort dat zorgverleners die 
fouten maken elkaar aanspreken. Ook leest de inspectie in notulen van 
teamvergaderingen hoe zorgverleners afspraken maken over wat zij wel en niet met 
cliënten delen. 
 
In twee notulen van zorgvergaderingen leest de inspectie geen verslag van 
casuïstiekbespreking of reflectie van zorgverleners over de zorg die zij bieden. Over 
cliënten met onbegrepen gedrag leest de inspectie wat zorgverleners waarnemen. 
De inspectie leest bijvoorbeeld dat een cliënt de zorgverlener uitscheldt en niet uit 
bed wil komen. De inspectie leest dat de cliënt wellicht eenzaam is. De inspectie 
leest niet hoe zorgverleners afspraken maken om te checken of het onbegrepen 
gedrag van de cliënt komt omdat de cliënt eenzaam is. Ook leest de inspectie niets 
over hoe zorgverleners reflecteren op hun eigen handelen. 
 
Norm 2.4 
Zorgverleners houden relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, 
veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
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Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat de zorgverleners niet alle 
scholing hadden gevolgd en onvoldoende tijd hadden om de cliëntdossiers op orde 
te houden. Ook had Huize Brandsen moeite om voldoende verzorgenden niveau 3 
aan te trekken en te behouden. 
De inspectie las in het auditverslag dat het verzuim hoog was en Huize Brandsen 
graag meer EVV-ers (eerst verantwoordelijk verzorgende) wilde. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie leest in de auditrapportage dat door een tekort aan zorgverleners met 
niveau 3 Huize Brandsen de EVV-functie laat invullen door zorgverleners niveau 2. 
De inspectie leest in de teamnotulen dat Huize Brandsen vier EVV-ers heeft. Van 
gesprekspartners hoort de inspectie dat het Huize Brandsen niet lukt om 
zorgverleners niveau 3 of 4 te werven en te binden. In het afgelopen jaar heeft 
Huize Brandsen één zorgverlener niveau 1 en twee verpleegkundigen niveau 4 in 
dienst genomen. Er stromen in dezelfde periode zes zorgverleners niveau 3 en twee 
verpleegkundigen niveau 4 uit. De raad van bestuur en de coach bevestigen dit. Zij 
geven aan dat er echter meer zorgverleners vanaf niveau 3 nodig zijn. Om dit tekort 
op te vangen starten medio september 2020 twee zorgverleners niveau 2 met 
niveau 3 opleiding. De inspectie hoort dat Huize Brandsen zzp’ers inzet om de 
vacatureruimte te vullen.  
 
Uit de externe audit blijkt dat zorgverleners meer training nodig hebben over 
methodisch werken. De inspectie leest dit ook in de teamnotulen en in het 
scholingsplan 2020-2021 staat de scholing methodisch werken in september 2020 
op de planning. Ook leest de inspectie in de notulen van teamvergaderingen dat van 
de e-learning nog veel opleidingen door zorgverleners afgerond moeten worden. In 
het scholingsplan 2020-2021 leest de inspectie dat er geen scholing is over 
onbegrepen gedrag. Wel moeten zorgverleners een e-learning volgen over 
onbegrepen gedrag.  
 
De inspectie hoort van verschillende gesprekspartners dat Huize Brandsen zorgt dat 
er voldoende zorgverleners aanwezig zijn om de afgesproken zorgverlening uit te 
voeren. Overdag zijn er van 07.00 uur minimaal zes zorgverleners aanwezig. Vanaf 
13.00 uur zijn er twee zorgverleners. Van 15.00 tot 23.00 uur zijn er minimaal twee 
zorgverleners aanwezig. Van 23.00-07.00 uur is er minimaal één zorgverlener 
aanwezig. In de nacht, maar ook in de avond en in het weekend kan een 
zorgverlener een beroep doen op een verpleegkundige achterwacht werkzaam bij 
een externe organisatie. Huize Brandsen zet zo nodig uitzendkrachten in. 
Alle zorgverleners vanaf niveau 3 zijn bevoegd en bekwaam voor de voorbehouden 
en risicovolle handelingen. Zorgverleners vertellen de inspectie dat alle 
zorgverleners met behulp van e-learning en praktijkscholing allemaal bevoegd en 
bekwaam zijn. Als zorgverleners zich niet bekwaam voelen volgen zij extra scholing 
en sluiten dit af met een praktijktoets. De inspectie hoort tijdens verschillende 
gesprekken dat de kwaliteitcoördinator de teamcoördinator op de hoogte houdt of 
zorgverleners hun scholing halen of niet. De zorgmanager bespreekt tijdens het 
jaarlijkse functioneringsgesprek de voortgang van de scholing. 
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Het jaar 2020 is een overgangsjaar voor de invoering van de Wzd. De inspectie 
beoordeelt dit onderdeel niet, maar besprak de stand van zaken met Huize 
Brandsen. Huize Brandsen geeft aan problemen te ervaren bij het invullen van de 
rollen die nodig zijn om het stappenplan Wzd te kunnen toepassen. De 
zorgaanbieder ervaart problemen met de invulling van de Wzd-functionaris, de 
zorgverantwoordelijke, de externe deskundige en de cliëntvertrouwenspersoon. 
Desondanks verleent Huize Brandsen onvrijwillige zorg. 
De zorgaanbieder zegt in reactie op het conceptrapport dat zij samenwerkt met 
andere zorgaanbieders in de regio om de rollen in te vullen.  
 
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 voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek grotendeels 
aan deze norm.  
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Zorgverleners vertellen dat ze tijdens de periode met Covid-19 een extra e-learning 
hebben gekregen hoe zij moeten werken en waar zij rekening mee moeten houden. 
Daarnaast is er een crisisteam opgericht. Er waren voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar. 
 
Norm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie in Huize Brandsen dat de 
betrokkenheid van de huisarts en andere behandelaren onvoldoende zichtbaar is in 
het cliëntdossier. In het auditverslag las de inspectie dat huize Brandsen 
verschillende disciplines inzet die soms aanwezig waren bij een MDO. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels aan deze norm.  
 
Zorgverleners kunnen een ingevulde vragenlijst laten zien die zorgverleners tijdens 
een MDO of familiegesprek gebruiken. In één cliëntdossier leest de inspectie ook 
een gespreksverslag. In dit gespreksverslag leest de inspectie niets over de 
evaluatie van doelen en van vrijheidsbeperkende maatregelen.  
 
Zorgverleners vertellen de inspectie dat zij de huisarts en fysiotherapeut benaderen 
als zij dit nodig vinden. De huisarts en fysiotherapeut geven hier dan ook gehoor 
aan. De inspectie hoort ook van zorgverleners dat de huisarts betrokken is bij het 
multidisciplinaire overleg (MDO) en input levert voor een familiegesprek. Vanaf  
15 juni 2020 heeft Huize Brandsen een SO die op consultbasis werkt. Huize 
Brandsen werkt niet samen met een psycholoog of gedragsdeskundige voor cliënten 
met onbegrepen gedrag. Tijdens het gesprek met de raad van bestuur hoort de 
inspectie dat de zorgvraag en aandacht voor onbegrepen gedrag toeneemt. Daarom 
wil Huize Brandsen het MDO met de SO vorm gaan geven. Omdat de SO sinds  
15 juni 2020 in dienst is bij Huize Brandsen moeten de MDO’s waar de SO aan 
deelneemt nog gepland worden. 
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Tijdens de inzage in dossiers ziet de inspectie niet in alle dossiers de rapportages 
van of namens huisartsen of andere betrokken (para)medici (zie ook norm 2.3). De 
inspectie hoort dat zorgverleners bij werkdruk weleens vergeten de informatie van 
met name de huisarts of anderen te rapporteren. De inspectie hoort van 
verschillende zorgverleners dat (para)medici een rapportage naar zorgverleners 
mailen. Intern heeft Huize Brandsen de afspraak dat zorgverleners deze rapportage 
in het dossier van de cliënt zetten. De inspectie ziet tijdens de inzage van twee 
cliëntdossiers wel rapportages namens (para)medici staan. De inspectie leest ook 
rapportages van de pedicure, de wondverpleegkundige of fysiotherapeut. 

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

4.3.1 Resultaten 
Norm 3.1 
De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt 
de veiligheid van de cliënt.  
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de 
verbetering van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen grotendeels aan deze norm tijdens het 
vorige bezoek.  
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat er een commissie is en dat 
Huize Brandsen de ‘melding incident cliënt’ (mic)-meldingen ieder kwartaal 
analyseerde. Mic-meldingen werden niet altijd door zorgverleners gedaan. Ook 
ontbraken verbetermaatregelen om incidenten te voorkomen. 
De inspectie leest in het auditverslag dat Huize Brandsen de mic-meldingen ieder 
kwartaal inventariseerde. Ook leest de inspectie dat Huize Brandsen de meldingen in 
de ochtend tijdens de overdracht van zorg bespreekt.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels aan deze norm.  
 
Uit de gesprekken en de documenten blijkt dat Huize Brandsen de analyse 
van mic-meldingen gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. De inspectie 
ziet in het document de kwartaalanalyse Q1 2020 waarin het aantal mic-
meldingen staan. De inspectie ziet dat de kwartaalanalyse bestaat uit een 
cijfermatig overzicht en cliëntgebonden analyses. Zo leest de inspectie dat 
bij een cliënt de valincidenten veroorzaakt werden omdat de cliënt zich 
nergens aan vast kon houden doordat zij haar handen te vol had. De 
inspectie leest in notulen van teamvergaderingen van de zorg dat de mic-
analyse op de agenda staat. Zorgverleners bespreken vervolgens hoe zij 
incidenten in de toekomst kunnen voorkomen.  
 
Uit de notulen van teamvergadering en tijdens de dossierinzage blijkt dat 
zorgverleners een instructie krijgen hoe zij om moeten gaan met een mic-
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melding. De inspectie leest dat zorgverleners na een mic-melding de cliënt 
moeten blijven observeren. In een cliëntdossier leest de inspectie een mic-
melding waarbij een cliënt verkeerde medicatie krijgt. In de uren en dagen 
na het incident leest de inspectie hoe het met de cliënt gaat en dat de 
cliënt geen negatieve gevolgen heeft van de fout.  
 
De inspectie leest in de mic-analyse geen trendanalyse en verbeteracties. 
Wel leest de inspectie hoe Huize Brandsen probeert de ‘waarom vraag’ van 
een incident te beantwoorden. In het auditverslag leest de inspectie de tip 
om tijdens het analyseren van mic-meldingen nog wat verder te kijken. 
 
Norm 3.3 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldeed Huize Brandsen grotendeels niet aan deze norm tijdens 
het vorige bezoek.  
 
Tijdens het vorige bezoek constateerde de inspectie dat Huize Brandsen de PDCA-
cyclus onvoldoende doorloopt. Ook waren de hoofdaannemer en de raad van bestuur 
en raad van toezicht van Huize Brandsen onvoldoende op de hoogte van de 
voortgang van ingezette verbeteringen. 
De inspectie leest in het auditverslag dat Huize Brandsen stuurinformatie gebruikt 
om de zorgverlening te verbeteren. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet Huize Brandsen grotendeels niet aan deze norm.  
 
Uit verschillende documenten en gesprekken met de raad van bestuur, de raad van 
toezicht en managers blijkt dat Huize Brandsen de PDCA-cyclus niet doorloopt. De 
coördinator kwaliteit vertelt de inspectie dat zij kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) 
gebuikt als onderdeel van de planning- en control cyclus. In de twee besluitenlijsten 
van het overleg tussen de raad van bestuur, de managers en de teamcoördinator 
leest de inspectie niet hoe Huize Brandsen stuurt op KPI’s en daarbij de PDCA-cyclus 
doorloopt.  
 
Uit de externe audit blijkt dat Huize Brandsen naast het elektronisch cliëntdossier 
veel andere applicaties heeft en de kwaliteitsmonitor van dit systeem niet gebruikt. 
Huize Brandsen is gestart met het elektronisch aftekenen van de medicatie. Voor dit 
proces heeft Huize Brandsen geen meetmomenten ingepland of KPI’s bepaald aan de 
hand waarvan zij bepaalt wat het effect is op de kwaliteit en veiligheid na invoering 
van elektronisch aftekenen van medicatie.  
 
Door de problemen binnen de raad van bestuur heeft Huize Brandsen geen 
kwartaalverslag Q4 2019 en geen kwaliteitsplan 2020. Wel gebruikt Huize Brandsen 
het concept kwartaalverslag Q1 2020 en de uitkomsten van (externe) audits over de 
voortgang van verbeteren om de stand van zaken te meten van kwaliteit en 
veiligheid. De inspectie hoort tijdens het gesprek met de raad van bestuur en raad 
van toezicht dat de externe coach Huize Brandsen hierbij begeleidt. 
 
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 voldeed Huize Brandsen grotendeels aan deze norm tijdens het 
vorige bezoek.  
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Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Norm 3.5  
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. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteur toetst of de zorg wordt gegeven zoals is voorgeschreven in wetten, 
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. De inspectie vergelijkt en weegt de 
informatie uit deze bronnen. Vervolgens beoordeelt de inspectie of de door Huize 
Brandsen geboden zorg voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele 
standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. In de bevindingen 
beschrijft de inspectie per norm welke informatiebronnen zijn gebruikt om tot dit 
oordeel te komen en welke methode zij daarvoor gebruikt heeft.  
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt:  
- Gesprekken met twee cliëntvertegenwoordigers van afdelingen;  
- Gesprekken met drie uitvoerende medewerkers van afdeling; 
- Gesprekken met het management(team);  
- Gesprek met twee leden van de cliëntenraad; 
- Zes cliëntdossiers van afdeling; 
- Documenten, genoemd in bijlage 2. 

 
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. Vanwege de periode na Covid-19 vindt geen rondleiding door de 
locatie plaats. Verder zijn de inspecteurs voor een groot deel van de tijd in één 
ruimte aanwezig.  
 
De inspecteurs voeren door de dag heen, waar mogelijk, gesprekken met managers, 
zorgverleners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. Zij zien ook 
cliëntdossiers en documenten in. 
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Uitleg observatiemethode SOFI 
De inspectie maakt gebruik van een gestandaardiseerde methode om cliënten te 
observeren als extra informatiebron. Deze methode heet SOFI, Short Observational 
Framework for Inspection. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door de Universiteit van 
Bradford en CQC (de Engelse Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
 
Krijgt de cliënt overdag activiteiten aangeboden die hij of zij zinvol of leuk vindt? 
Spreekt de zorgverlener de cliënt aan op een manier die de cliënt plezierig vindt? 
Hoe de cliënt de zorg ervaart, maakt onderdeel uit van de kwaliteit. Cliënten kunnen 
vaak moeilijk zelf aangeven wat hun wensen zijn. Hoe kan een inspecteur dan 
beoordelen of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt? 
 
Met SOFI zitten twee inspecteurs ieder in een huiskamer. Zij observeren hoe 
zorgverleners reageren op een cliënt, en andersom. Stimuleren de zorgverleners 
activiteiten voor cliënten? Praten zorgverleners met de cliënten, zingen zij een 
liedje, doen ze een spelletje of gaan zij wandelen met de cliënt. Hoe is de stemming 
van cliënten, hoe betrokken zijn zij bij hun omgeving? 
 
Na de observatie volgt een gesprek met de zorgverleners waarin situaties die de 
inspecteurs hebben gezien aan de orde komen. Zo krijgen de inspecteurs een beter 
beeld hoe de individuele cliënten de zorg ervaren. 
 
Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 
van Bradford. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

De inspectie heeft de met * gemarkeerde documenten opgenomen in haar archief. 
De overige documenten vernietigt de inspectie na vaststelling van het rapport. 
 

- Auditplan 2020 d.d. 08-06-2020; 
- Besluitenlijsten overleg directie en management; 
- Conclusie Quickscan Huize Brandsen (juli 2020) door Accordis; 
- Context informatie met zorgzwaarte van cliënten en hoeveelheid en niveau 

van zorgverleners; 
- Dienstrooster juni en juli 2020; 
- Externe audit n.a.v. inspectierapport 2019: 16 april 2020, 19 mei 2020 en 

16 juni 2020; 
- Geneesmiddelendistributie protocol (evaluatie april 2021); 
- Kwaliteitsverslag 2019 Huize Brandsen; 
- Kwartaalrapportage Q1 2020 (concept); 
- Notulen teamoverleg Zorg; 
- Organogram Stichting Woon-Zorgflat Branden; 
- Overzicht diensten per etmaal; 
- Plan van Aanpak implementatie elektronische medicatie-toediensysteem; 
- Planning en Control-cyclus KPI’s 2020; 
- Strategisch Opleidingsplan 2020-2021; 
- Verbetercyclus. 


	Inhoud
	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding bezoek
	1.2 Beschrijving Huize Brandsen
	1.3 Actuele ontwikkelingen in het kader van de Wzd en de Wvggz

	2 Conclusie
	2.1 Overzicht van de resultaten
	2.2 Wat kan beter
	2.3 Wat moet beter
	2.4 Conclusie bezoek

	3 Wat zijn de vervolgacties
	3.1 De vervolgactie die de inspectie van u als zorgaanbieder verwacht
	3.2 Vervolgacties van de inspectie

	4 Resultaten
	4.1 Thema Persoonsgerichte zorg
	4.1.1 Resultaten

	4.2 Thema Deskundige zorgverlener
	4.2.1 Resultaten

	4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid
	4.3.1 Resultaten


	Bijlage 1 Methode
	Bijlage 2 Beoordeelde documenten

