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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 23 januari 2020 met de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen van TomarWonen Oudenbosch B.V. 
(TomarWonen) in Oudenbosch. Aansluitend bracht de inspectie een bezoek aan deze 
locatie. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op 
grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

1.2 Doel en werkwijze 
Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de raad van bestuur en de raad 
van commissarissen. Dit gesprek gaat over de besturing van de organisatie. Waar 
de inspectie naar kijkt tijdens het locatiebezoek, ligt vast in een toetsingskader. Bij 
de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de eventuele documenten die zij 
inzien, letten de inspecteurs op een aantal normen uit de thema’s: persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en 
medicatieveiligheid.  
De inspectie toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daarnaast de samenhang tussen de informatie uit 
het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht en de bevindingen uit 
het locatiebezoek.  
 
Op basis van de bevindingen tijdens dit inspectiebezoek, bepaalt de inspectie of er 
vervolgtoezicht nodig is en in welke vorm.  

1.3 Beschrijving TomarWonen 
TomarWonen biedt verpleeghuiszorg en verzorging. Het management bestaat uit 
een eenhoofdige raad van bestuur die nauw samenwerkt met de zorgmanager. 
TomarWonen heeft sinds oktober 2019 een raad van commissarissen bestaande uit 
twee leden. Binnenkort treedt een derde lid met een financiële achtergrond toe tot 
de raad van commissarissen.  
 
TomarWonen is een locatie met psychogeriatrische en somatische cliënten. Ten tijde 
van het bezoek ontvangen zeventien cliënten zorg. De cliënten hebben zorgprofielen 
(VV) bestaande uit VV 4 (twee cliënten), VV 5 (twaalf cliënten) en VV 6 (drie 
cliënten).  
 
De zorg wordt verleend door 23 (16,89fte) zorgverleners, waarvan twee (1,89fte) 
verpleegkundigen, tien (7,1fte) verzorgenden niveau 3, acht (5,1fte) helpenden 
niveau 2 en drie (2,8fte) zorgmedewerkers werkzaam op niveau 0/1. 
 
Een zorgmanager stuurt de locatie aan. Ook is de zorgmanager werkzaam als 
verzorgende niveau 3 binnen TomarWonen. TomarWonen schakelt indien nodig 
andere disciplines zoals een arts, diëtist of psycholoog in. De huisarts is 
eindverantwoordelijk voor de medische zorg. 
 
Wet zorg en dwang 
De inspectie ziet dat TomarWonen zich nog niet heeft geregistreerd in het 
locatieregister in het kader van de Wet zorg en dwang. De inspectie vraagt dit na bij 
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het management van TomarWonen. Zij bevestigen dat zij zich niet hebben 
geregistreerd. Het management geeft aan dat zij de Wet zorg en dwang in de 
organisatie nog moeten implementeren. Zij gaat hiervoor in februari 2020 naar een 
bijeenkomst. De inspectie constateert (zie resultaten) dat binnen TomarWonen op 
dit moment onvrijwillige zorg wordt toegepast. 
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2 Conclusie en vervolgacties 

2.1 Conclusie bezoek 
De inspectie constateert dat de geboden zorg op TomarWonen (grotendeels) voldoet 
aan alle getoetste normen. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen 
in de wijze waarop TomarWonen stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De 
inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is. 

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

2.2.1 De vervolgactie die de inspectie van TomarWonen verwacht 
De zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen. De inspectie vraagt extra aandacht voor het voldoen aan de eisen 
vanuit de Wet zorg en dwang en het verder implementeren van het 
kwaliteitssysteem. 

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

Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel geeft 
aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd. 
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis.  
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. 
De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. 

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

punten. 
Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm.  
 De inspectie constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve 

punten. 
Blauw:  De norm is niet getoetst 

3.1 Persoonsgerichte zorg 
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen aan deze norm. 
 
Uit de dossierinzage en de gesprekken blijkt dat in het cliëntdossier de levensloop 
van de cliënten beschreven is. De inspectie ziet uitgebreide verhalen in 
cliëntdossiers over het leven van de cliënt voordat zij bij TomarWonen kwamen 
wonen. Tijdens de observaties en de gesprekken met de zorgverleners hoort en ziet 
de inspectie dat de zorgverleners deze levensgeschiedenis ook kennen. De inspectie 
ziet ook voorbeelden waarbij de zorgverleners de levensgeschiedenis gebruiken voor 
passende adviezen over het omgaan met onbegrepen gedrag. Zo hoort de inspectie 
van een zorgverlener over een cliënt bij wie de zorgverleners terughoudend moeten 
zijn in het stellen van vragen of het voeren van een gesprek. De inspectie leest dit 
ook terug in het cliëntdossier en waarom dit zo is, op basis van de 
levensgeschiedenis. 
 
Uit de observaties en de gesprekken blijkt dat de zorgverleners de zorgbehoefte, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënten goed kennen. De zorgverleners 
weten wat de voorkeuren van de cliënten zijn. Zij houden rekening hiermee in de 
dagelijkse zorg. De inspectie ziet tijdens de observatie dat een vrijwilliger en een 
zorgverlener een spelletje spelen met de cliënt. De inspectie hoort van de cliënt dat 
zij ook graag spelletjes speelt. De zorgverlener laat een andere cliënt erbij zitten. 
De zorgverlener vertelt dat deze cliënt bewust niet meespeelt omdat hij dan 
overprikkelt raakt en dan onrust vertoond. 
 
Tijdens de rondgang op de locatie blijkt dat de fysieke omgeving voldoende aansluit 
op de wensen en zorgvragen van de cliënt. Zo zijn er op de verschillende 
verdiepingen meerdere ruimtes ingericht waar de cliënten kunnen verblijven als ze 
dat willen. In de huiskamer staat een ouderwetse platenspeler. De zorgverlener 
draait muziek die past bij de cliëntengroep. De inspectie ziet dat appartementen van 
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de cliënten ruim zijn en dat zij deze met eigen spulletjes mogen inrichten. De 
bestuurder geeft aan dat ze de ruimtes (slaapkamer en woonkamer) kleiner kunnen 
maken door schuifdeuren dicht te doen. De bestuurder vertelt dat dit bij sommige 
cliënten meer rust geeft. 
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen grotendeels aan deze norm. 
 
Uit de gesprekken en de dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de eigen regie van 
de cliënt voldoende versterken. De inspectie hoort van de gesprekspartners dat de 
cliënten de vrijheid hebben hun dag zelf in te vullen. Waar dat niet lukt 
ondersteunen de zorgverleners de cliënten daarin. De gesprekspartners vertellen dat 
de cliënten hun eigen dagritme mogen behouden. De inspectie ziet tijdens de 
rondleiding dat een cliënt aan het eind van de ochtend uit bed komt. De 
zorgverlener geeft aan dat dit zo is afgestemd met de cliënt(vertegenwoordiger). De 
inspectie leest deze afspraak ook terug in het cliëntdossier. De inspectie ziet tijdens 
de observaties dat de zorgverleners de cliënten stimuleren zoveel mogelijk zelf te 
doen. Een cliënt helpt bijvoorbeeld bij het vouwen van de was. In het cliëntdossier 
ziet de inspectie in de rapportages een voorbeeld waarbij de cliënt een keer liever 
met kleding aan in bed wilde liggen in plaats van de nachtkleding. In de rapportage 
staat dat de zorgverlener dit heeft geaccepteerd.  
 
De inspectie ziet en hoort dat de zorgverleners consequent alles van tevoren vragen 
aan cliënten. Zo vragen de zorgverleners bijvoorbeeld of zij een stuk taart mogen 
weghalen of dat het goed is dat zij de rolstoel verschuiven. De cliënt geeft 
vervolgens toestemming.  
 
Uit de gesprekken en de dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de 
veiligheidsrisico’s van cliënten afwegen tegen de kwaliteit van leven. De inspectie 
hoort van een zorgverlener dat bij een cliënt bewust bepaalde medicatie niet is 
ingezet ten behoeve van de kwaliteit van leven. De inspectie ziet dit ook terug in het 
cliëntdossier.  
 
Uit de gesprekken en de dossierinzage blijkt echter dat de zorgverleners de cliënten 
soms nog beperken in hun vrijheid. Zo hoort de inspectie van de gesprekspartners 
dat bij verschillende cliënten sprake is van camera-inzet vanwege bijvoorbeeld een 
aanwezig valrisico. Zie ook de bevingen bij norm 2.1.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen aan deze norm. 
 
Uit de observaties en de gesprekken blijkt dat de zorgverleners de cliënten op een 
persoonlijke en respectvolle manier aandacht geven. De zorgverleners hebben 
daarbij ook respect voor de normen en waarden van de cliënt. De inspectie ziet 
tijdens de observaties dat de zorgverleners een gezellig en rustige sfeer willen 
creëren. De zorgverleners doen dit door bijvoorbeeld grapjes te maken met cliënten. 
Zo ziet de inspectie tijdens een spelletje dat een zorgverlener een grapje maakt met 
de cliënt over ‘het wel goed in de gaten houden of het allemaal goed gaat’. De cliënt 
moet hierom lachen. De inspectie ziet ook dat de zorgverleners aandacht hebben 
voor alle cliënten. De inspectie ziet dat zij tegen alle cliënten op een rustige en 
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duidelijke manier praten. Daarbij spreken ze bewust sommige cliënten met de voor- 
of achternaam aan. De inspectie ziet dat de zorgverleners alle cliënten betrekken bij 
een gesprek aan tafel. Ook ziet de inspectie dat de zorgverleners de cliënten 
complimentjes geven en een arm om de cliënt heen slaan. In de gesprekken met de 
bestuurder en een zorgverlener hoort de inspectie dat zij de cliënten onder andere 
nabijheid en vertrouwen willen bieden door het netwerk van de cliënt een 
belangrijke positie te geven in de zorgverlening. De gesprekspartners geven aan dat 
wanneer een cliënt bij hen komt wonen, ze verwachten dat de familie regelmatig 
contact heeft met de cliënten. Volgens de gesprekspartners krijgen de cliënten zo 
niet alleen persoonlijke aandacht van de zorgverleners, maar juist ook van het 
informele netwerk van de cliënt. 

3.2 Deskundige zorgverlener 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen grotendeels aan deze norm. 
 
Uit de gesprekken en de dossierinzage blijkt dat de zorgverleners de wensen, 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt voldoende betrekken bij het 
maken van professionele afwegingen. Een zorgverlener vertelt dat zij hiervoor onder 
andere risicosignaleringen gebruiken. De inspectie ziet dit terug in de cliëntdossiers. 
Zo leest de inspectie dat de zorgverleners een omgangsadvies hebben opgesteld bij 
een cliënt bij wie sprake is van een risico op depressie. Bij een andere cliënt ziet de 
inspectie dat er sprake is van decubitus. In het zorgplan staat beschreven welk zorg 
de zorgverleners moeten verlenen om hiermee zorgvuldig om te gaan. De inspectie 
ziet ook een voorbeeld waarbij de zorgverleners en de cliënt(vertegenwoordiger) 
een aanwezig risico accepteren. Met een cliënt is afgesproken geen 
tandartsbezoeken te brengen vanwege angst. Het risico dat hier daardoor ontstaat, 
is besproken met betrokkenen en vastgelegd in het cliëntdossier. 
Bij een cliënt is in verband met comfortbeleid afgesproken om geen insuline te 
spuiten. De inspectie ziet dat dit is vastgelegd in het cliëntdossier na overleg met 
familie en de arts. 
 
Echter bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen vindt onvoldoende een 
navolgbare afweging plaats. De inspectie hoort van een zorgverlener dat bij 
meerdere cliënten sprake is van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Binnen TomarWonen zijn er bijvoorbeeld verschillende cliënten bij wie sprake is van 
cameratoezicht. De zorgverlener vertelt dat dit in meerdere gevallen op verzoek van 
de familie van die cliënten is. De zorgverlener geeft aan dat zij deze camera’s zelf 
niet nodig vinden. 
De betrokkenheid van een arts bij de inzet van deze maatregelen ontbreekt. De 
inspectie ziet in het cliëntdossier niet terug dat de zorgverleners deze maatregelen 
met de arts cyclisch evalueren.  
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen aan deze norm. 
 
Uit de gesprekken en de dossierinzage blijkt dat de zorgverleners methodisch 
werken. Een zorgverlener vertelt dat zij het zorgplan tweemaal per jaar evalueren. 
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De inspectie ziet dit ook terug in het cliëntdossier. De inspectie ziet ook terug dat de 
zorgverleners voldoende rapporteren op doelen en acties uit het zorgleefplan. De 
inspectie ziet bijvoorbeeld in een cliëntdossier dat de zorgverleners bij een cliënt 
wisselligging moeten toepassen. In de rapportages leest de inspectie terug dat de 
zorgverleners dit ook doen. Ook leest de inspectie dat de zorgverleners het gedrag 
van de cliënt tijdens de wisselligging uitgebreid beschrijven. 
 
Een zorgverlener vertelt dat zij de zorgkaart gebruiken voor de dagelijkse zorg. De 
zorgverleners kunnen hierin zien welke zorg zij moeten verlenen en hoe zij hieraan 
invulling geven. De inspectie ziet dat de informatie op de zorgkaart past bij de 
doelen in het zorgleefplan. De inspectie ziet in het cliëntdossier dat er sprake is van 
samenhang. De zorgverleners kunnen de benodigde informatie over de cliënten 
goed vinden. De inspectie ziet dat de informatie in het cliëntdossier ook 
overeenkomt met hetgeen de zorgverleners over de cliënten vertellen. 
 
De inspectie ziet dat TomarWonen actuele zorgleefplannen heeft. Tijdens de 
dossierinzage ziet de inspectie een voorbeeld van een zorgdoel dat niet passend 
meer is bij de huidige situatie van een cliënt. Zo leest de inspectie bij een cliënt met 
decubitus dat de zorgverleners een bepaald kussentje kunnen gebruiken. De 
zorgverlener vertelt dat dit niet meer van toepassing is. De zorgverlener geeft aan 
dat zij de zorgkaart in het cliëntdossier wel in de tussentijd aanpassen op acties die 
veranderd zijn. 
 
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 TomarWonen aan deze norm. 
 
Uit de gesprekken en de documentinzage blijkt dat de bezetting van de 
zorgverleners voldoende is voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. De inspectie 
hoort van het management dat zij de afgelopen periode door een toename van het 
aantal cliënten hebben geïnvesteerd in de bezetting en deskundigheid van de 
zorgverleners. Het management geeft aan dat zij op dit moment nog twee fte 
openstaande vacatures voor verzorgende hebben. Het management geeft 
tegelijkertijd aan dat, ondanks de openstaande vacatures, de bezetting voldoende 
is. De bestuurder vertelt dat hij zelf dan meewerkt omdat hij verpleegkundige is. De 
inspectie ziet dit ook terug. Tijdens het inspectiebezoek ziet de inspectie dat 
voldoende zorgverleners aanwezig zijn die alle cliënten persoonlijke aandacht 
kunnen geven. Het management geeft zelf aan dat dit ook voldoende lukt omdat zij 
ook een rol zien voor het informele netwerk van de cliënt. 
 
Uit de gesprekken en de documentinzage blijkt dat de zorgaanbieder zorgt voor een 
passend aanbod aan scholingen. Het management vertelt dat de zorgverleners naast 
scholingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening en verpleegtechnische handelingen 
een scholingstraject volgen over bejegening. De zorgaanbieder heeft hiervoor een 
externe trainer die gedurende een training van drie maanden alle medewerkers 
schoolt op bejegening. Het management geeft aan dat zij hiervoor heeft gekozen, 
omdat dit een belangrijke kernwaarde is in hun visie op persoonsgerichte zorg. 
 
Uit de gesprekken en de documentinzage blijkt dat de zorgaanbieder de 
deskundigheid van zorgverleners afstemt op de zorgbehoefte van de aanwezige 
cliënten. Het management vertelt dat ze een zorgverlener met minimaal het niveau 
van een verzorgende IG niveau 3 de nachtdienst laat draaien. Daarnaast is via een 
andere zorgaanbieder de verpleegkundige achterwacht geborgd. De inspectie ziet de 
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inzet van voldoende deskundigheid terug in het overzicht van de aanwezige 
deskundigheid in de organisatie. 

3.3 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen grotendeels aan deze norm. 
 
De zorgaanbieder heeft de kwaliteit en veiligheid van de zorg grotendeels in beeld. 
 
Het management vertelt dat zij nu volop bezig zijn met het bewaken, beheersen en 
systematisch verbeteren van de kwaliteit van zorg. Een voorbeeld hiervan is dat ten 
aanzien van medicatieveiligheid een controle op het paraferen is ingevoerd. De 
zorgmanager vertelt dat de zorgverleners fouten maakten bij het paraferen. Een 
zorgverlener moet nu per verdieping aan het einde van de dag de toedienlijsten 
controleren op volledigheid. Waar nodig onderneemt de controleur actie. 
 
TomarWonen heeft een familieraad bestaande uit drie vertegenwoordigers om zo 
input te krijgen voor verbeteringen. Vier keer per jaar vindt overleg plaats. De 
inspectie ziet dat hiervan notulen zijn. In deze notulen leest de inspectie dat de 
familieraad vooralsnog kijkt naar allerlei praktische zaken. Onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld de herkenbaarheid van zorgverleners via een naamplaatje en 
informatie over de klachtenfunctionaris. De organisatie denkt na over de wijze van 
medezeggenschap door medewerkers. 
 
De inspectie hoort dat TomarWonen nog beter wil werken met een terugkerend 
patroon van planning, uitvoering, controle en bijstelling van werkzaamheden. De 
inspectie ziet in het verbeterplan van de zorgaanbieder verschillende verbeterpunten 
staan ten aanzien van de organisatie zelf. Deze verbeterpunten gaan over de 
financiële processen en ook over de kennis en kunde van de zorgverleners. De 
zorgaanbieder benoemt in het plan verschillende prestatie-indicatoren. Het 
management vertelt dat zij het kwaliteitssysteem verder willen professionaliseren. 
Zij willen bijvoorbeeld beter gebruik gaan maken van kwaliteitsinformatie. Zij gaan 
dit onder andere doen met de net geïnstalleerde raad van commissarissen. Een lid 
van de raad van commissarissen is ervaren met het inrichten van een 
kwaliteitsmanagementsysteem. Het management wil deze kennis en ervaring 
gebruiken. Het tweede lid heeft een zorgachtergrond. Een persoon met financiële 
expertise treedt binnenkort aan als derde lid van de raad van commissarissen. 
 
De inspectie hoort en ziet dat de zorgverleners open zijn over fouten en incidenten 
en deze melden. In het MIC-meldingenoverzicht ziet de inspectie dat de 
zorgverleners melden over verschillende thema’s zoals valincidenten, agressie-
incidenten en medicatiefouten. Uit de gesprekken en de documentinzage blijkt dat 
de zorgaanbieder meldingen van incidenten en fouten nog onvoldoende gebruikt 
voor de verbetering van de zorg. De inspectie ziet in de documenten over de  
MIC-meldingen dat de zorgverleners de meldingen gebruiken voor verbeteringen op 
individueel cliëntniveau. In de analyses van deze meldingen ziet de inspectie dat 
nog onvoldoende is gekeken naar de basisoorzaken. Daarnaast maakt de 
zorgaanbieder geen analyses naar trends van meldingen binnen de organisatie.  
 
Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
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Volgens de inspectie voldoet TomarWonen aan deze norm. 
 
Uit de gesprekken met het management blijkt dat TomarWonen contact heeft met 
verschillende zorgorganisaties in de regio. Het management wisselt met deze 
zorgaanbieders kennis en informatie uit naargelang daaraan behoefte is. Het 
management vertelt dat zij daarnaast ook zijn aangesloten bij een lerend netwerk 
voor kleinschalige woonzorgvormen. De inspectie leest in het kwaliteitsverslag dat 
de zorgaanbieder binnen de gemeente deelneemt aan verschillende werkgroepen 
ten aanzien van de ouderenzorg.  
 
Uit de gesprekken blijkt dat er binnen TomarWonen sprake is van een 
aanspreekcultuur. Het management geeft aan dat dit continue een punt van 
aandacht blijft. Ze vertellen dat zij het belangrijk vinden dat de zorgverleners elkaar 
kunnen aanspreken om zo continu te leren en verbeteren. Het management vertelt 
dat dit tegelijkertijd voor sommige zorgverleners lastig is. De inspectie hoort dat, in 
de overleggen met het team die eenmaal per maand plaatsvinden, het ook mogelijk 
is aan casuïstiekbespreking te doen. In een van de notulen van het teamoverleg ziet 
de inspectie dat de zorgverleners elkaar aanspreken op minder urgente zaken die 
langer blijven liggen. De zorgverleners spreken over de verantwoordelijkheid die 
iedereen heeft. In het overleg is onder andere afgesproken dat iedereen goed moet 
blijven rapporteren.  

3.4 Medicatieveiligheid 
Norm 4.3 
Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst 
van de apotheek  
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen aan deze norm. 
 
De zorgverleners beschikken voor elke cliënt die medicatie gebruikt over een actueel 
medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst van de apotheek. 
 
De apotheek maakt en levert de medicatieoverzichten en de toedienlijsten van 
cliënten die medicatie gebruiken; zorgverleners maken deze overzichten en lijsten 
niet zelf en passen bestaande medicatieoverzichten en toedienlijsten niet zelfstandig 
aan.  
 
Norm 4.8 
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en 
toedientijd op de toedienlijst. 
 
Volgens de inspectie voldoet TomarWonen grotendeels aan deze norm. 
 
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en 
per toedientijdstip op de toedienlijst. 
 
De tweede controle (niet GDS-medicatie) wordt bekwaam uitgevoerd. Het is 
traceerbaar wie de controle uitvoert en op welke wijze. De inspectie ziet eenmaal 
dat een dubbele controle niet is uitgevoerd. De zorgmanager geeft aan dat het de 
bedoeling is dat iedere dag een zorgverlener controleert of alle medicatie conform 
de afspraken is afgetekend. De zorgverlener tekent dit controlemoment aan het eind 
van de dag af op een aparte lijst. De inspectie ziet dat op de betreffende dag deze 
algehele controle niet is uitgevoerd. Of en welke actie is ondernomen voor het niet 
dubbel aftekenen van de medicatie is daardoor onduidelijk. 
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires 
en rapporten  

Wetgeving: 
− Wet langdurige zorg (Wlz). 
− Zorgverzekeringswet (Zvw). 
− Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
− Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
− Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet 

Burgerlijk Wetboek. 
− Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). 
− Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). 
− Besluit langdurige zorg. 
− Uitvoeringsbesluit Wkkgz. 
− Besluit klachtenbehandeling Bopz. 
− Besluit rechtspositieregelen Bopz. 
− Besluit middelen en maatregelen Bopz. 
− Besluit patiëntendossier Bopz. 
− Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 
 
Veldnormen: 
− Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 2017. 
− Toetsingskader IGJ, 2017. 
− Governancecode zorg, 2017. 
− Kader Toezicht op goed bestuur, 2016. 
− Convenant preventie seksueel misbruik, VGN, Chronisch Zieken en 

Gehandicaptenraad, MEE Ned., Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, CNV Publieke 
Zaak, Nu91, ABVA/KABO FNV, F.B.Z., 2007. 

− Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, ActiZ, GGZ Nederland, VGN, 2010. 
− Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik, VGN, Kennisplein 

gehandicaptenzorg, 2011. 
− Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleeg- 

en verzorgingshuizen, V&VN, 2008. 
− Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, januari 2015. 
− Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, 

KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, 
V&VN, VWS, ZN, FNT, NMT en VGN, 2008. 

− Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013. 
 
Circulaires en rapporten: 
− Bulletin ‘Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in 

de gezondheidszorg’, IGZ, augustus 2004. 
− Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in 

langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, 
december 2010. 

− De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige 
zorg, Nivel, 2012. 

− Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige 
zorg, IGZ, 2012. 

− Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg 
en zorg thuis, IGZ, 2011.  
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

- Kwaliteitsplan/kwaliteitsverslag 2019; 
- Overzicht van zorgprofielen cliënten; 
- Overzicht fte’s zorgverleners en behandelaars; 
- Overzicht van MIC-meldingen 2018-2019;  
- Notulen teamoverleggen 2019; 
- Notulen familieraad 2019. 
 


	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding bezoek
	1.2 Doel en werkwijze
	1.3 Beschrijving TomarWonen

	2 Conclusie en vervolgacties
	2.1 Conclusie bezoek
	2.2 Vervolgacties
	2.2.1 De vervolgactie die de inspectie van TomarWonen verwacht
	2.2.2 Vervolgactie van de inspectie


	3 Resultaten TomarWonen
	3.1 Persoonsgerichte zorg
	3.2 Deskundige zorgverlener
	3.3 Sturen op kwaliteit en veiligheid
	3.4 Medicatieveiligheid

	Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten
	Bijlage 2 Beoordeelde documenten

