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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 23 juli 2019 een aangekondigd 
vervolgbezoek (met onaangekondigde elementen) aan Stichting De Koperhorst (de 
Koperhorst) in Amersfoort. Dit bezoek richt zich op de afdelingen Groepswonen en 
de afdelingen Wonen met Zorg. 
 
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. Ook heeft de inspectie een gesprek met 
de raad van bestuur en de raad van toezicht en met de cliëntenraad. Ze toetsen de 
thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en 
veiligheid.  
Tijdens de bezoekdag is het Hitteplan in werking. Om die reden heeft de inspectie 
ook hiernaar gekeken. 
Waar de inspectie naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. 

1.1 Aanleiding bezoek 
Dit vervolgbezoek brengt de inspectie naar aanleiding van het eerdere bezoek dat zij 
bracht op 16 augustus 2018 aan de Koperhorst. 
De inspectie constateerde tijdens dit bezoek, dat de Koperhorst op 10 van de 17 
normen (grotendeels) niet voldeed. Alle drie de thema’s lieten de tekortkomingen 
zien. De inspectie vroeg een resultaatverslag op. De inspectie ontving dit verslag op 
6 juni 2019. 
 
Dit rapport is niet los te zien van het rapport van het bezoek op 16 augustus 2019. 
Zie hiervoor de website van de inspectie (www.igj.nl) onder publicaties. 

1.2 Beschrijving De Koperhorst 
De Koperhorst is een zelfstandig woonzorgcentrum gelegen in de wijk Schothorst 
nabij het centrum van Amersfoort. De Koperhorst biedt zorg en verblijf (zonder 
behandeling) aan cliënten met psychogeriatrische- of somatische problematiek. De 
Koperhorst heeft een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen 
(WTZi), maar geen aanmerking ingevolge de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De financiering vindt plaats vanuit het Volledig 
Pakket Thuis (VPT). 
 
De Koperhorst heeft een éénhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht 
bestaande uit zes leden. Het managementteam bestaat sinds mei 2019 uit de 
bestuurder, de manager zorg, de manager ontwikkeling en kwaliteit, de manager 
facilitair en de manager bedrijfsvoering.  
 
 
 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskadhttps:/www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-voor-zorgaanbieders-waar-mensen-wonen-die-langdurige-zorg-nodig-hebben
http://sv1710149/CRM_Web/crm/expand?uid=C027%3Bx000003e8001f7501&mode=Show
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De Teams 
De Koperhorst werkt niet meer met zelfsturing. De zelfsturing van de teams is 
geëvalueerd. Het concept van zelfsturing is losgelaten maar teams hebben wel die 
regelruimte die een team op dat moment aan kan. 
De teams bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden Individuele Gezondheidszorg 
(VIG), helpenden en woonondersteuners niveau twee. Een teamverpleegkundige en 
een contactverzorgende zijn, per team, verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg.  
 
Naast deze teams zijn er drie coördinerend verpleegkundigen die naast de 
zorgverlening ook een rol hebben in kwaliteitsontwikkeling. Verder kunnen twee 
teamcoaches op vraag teams begeleiden. Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen in 
het vorm geven van het teamoverleg. Ook is sinds kort een dementie coach 
werkzaam in de Koperhorst. Huishoudelijk medewerkers zorgen voor de uitvoering 
van de huishoudelijke werkzaamheden binnen de afdelingen en groepen.  
 
Externe behandelfuncties 
De huisarts is voor alle cliënten de eerste behandelaar. De huisarts kan de specialist 
ouderengeneeskunde (SO), de psycholoog of de eerstelijns behandelaar inschakelen 
als dit nodig is. 
De Koperhorst heeft voor de reguliere huisartsenzorg (voor ongeveer 70% van de 
cliënten) een samenwerkingsovereenkomst met twee huisartsenpraktijken in de wijk 
Schothorst. Met de overige huisartsen in Amersfoort werkt De Koperhorst ook 
samen.    
Op beleidsniveau is sinds kort een SO betrokken. De SO heeft als aandachtsgebied 
het ontwikkelen van beleid en kwaliteit. Deze ontwikkelingen zijn gericht op de 
samenwerking tussen de huisarts, SO en de psycholoog.  
 
De Afdelingen 
De Koperhorst heeft drie afdelingen: de afdeling groepswonen voor cliënten met een 
psychogeriatrisch ziektebeeld, de afdeling wonen met zorg en de afdeling Zorg 
Thuis. 
 
De afdeling groepswonen bestaat uit zes groepen van acht en één groep van negen 
cliënten. 
In juli 2019 heeft een uitbreiding plaats gevonden met twee nieuwe groepen van 
totaal zeventien cliënten.  
De cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer. 25 cliënten hebben een eigen 
badkamer en 32 cliënten delen met zijn tweeën.  Elke groep beschikt over een ruime 
huiskamer. De cliënten hebben voornamelijk een Zorgprofiel ZZP/VPT 4 tot en met 
6. Een enkele cliënt heeft een ZZP 7.  Er woont nog één cliënt met een ZZP 1. 
 
Op de afdeling Wonen met Zorg wonen 40 cliënten. Deze cliënten hebben een eigen 
appartement. De vier etages beschikken elk over een huiskamer waarbinnen 
activiteiten plaats vinden en waar cliënten ook hun maaltijd kunnen gebruiken. De 
cliënten hebben een Zorgprofiel VV2 tot en met VV9. 
Ook heeft de afdeling op de derde etage een logement dat plaats biedt aan tien 
plaatsen eerstelijns /respijtzorg. Dit inspectiebezoek richt zich niet op de eerste lijn 
/respijtzorg. 
Tot slot verhuurt de Koperhorst 110 appartementen waar mensen zelfstandig 
wonen. 90% van deze cliënten ontvangt enige vorm van zorg van De Koperhorst: 
huishoudelijke hulp vanuit de WMO, verpleging en of verzorging vanuit de ZVW of 
vanuit een VPT.  De huurappartementen zijn verbonden met het woonzorgcentrum 
en de bewoners hiervan kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de 
Koperhorst. 
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Ook biedt de Koperhorst voor bewoners in de directe omgeving zo nodig zeven 
dagen in de week dagbesteding aan. 
 
De Koperhorst beschikt over een eigen keuken en een restaurant. Intra- en 
extramurale cliënten en wijkbewoners kunnen hier op vaste tijdstippen, ‘s middags 
en ‘s avonds, een warme maaltijd gebruiken.  
De Koperhorst heeft de beroepsopleiding van verzorgenden niveau twee tot en met 
vier samen met het MBO Amersfoort binnen de Koperhorst georganiseerd in een 
zogenaamde Leerhuis. Ook de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) 
opleiding biedt de organisatie vanaf niveau twee aan alle zorgverleners binnen 
eenzelfde constructie.  
Om zorgverleners digitaal vaardiger te maken neemt de Koperhorst deel aan een 
regionaal project. Daarvoor is twee dagen per week een coach in huis.  
Ook is de Koperhorst gestart met het project sensorische informatievoorziening (SI).  
Tijdens dit project geven opgeleide paramedici vanuit observaties adviezen aan de 
teams en het management. Uitgangspunt in deze adviezen is hoe zintuigprikkels en de 
verwerking daarvan bij cliënten met een dementieel ziektebeeld van invloed is. 
Zorgverleners krijgen tips over hun eigen handelen.  
 
Een zorgverlener is geschoold binnen het landelijk programma Zorgcirkel. De 
zorgverlener krijgt een coachende rol bij het voeren van lastige gesprekken met 
Client(vertegenwoordigers). 
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2 Conclusie 

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

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaand diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie De Koperhorst 
beoordeelt.   
 

   
Legenda 

 voldoet   voldoet niet 

 voldoet grotendeels   niet getoetst 

 voldoet grotendeels niet    

2.2 Wat gaat goed 
Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen in De Koperhorst rekenen op 
persoonsgerichte zorg. Een aantal voorwaarden voor persoonsgerichte zorg zoals 
een cliëntdossier met voldoende persoonsgebonden informatie voor de zorgverleners 
en de cliënt (vertegenwoordigers) is meer vanzelfsprekend geworden. Er is nu een 
ruim activiteitenaanbod die gezamenlijk met de buurt plaats vinden. De sturing van 
de zorgverleners is verbeterd door de inzet van een zorgmanager. Er is meer 
duidelijkheid op allerlei punten zichtbaar is. Zo is de overlegstructuur verbeterd en 
staan verpleegkundigen beter in hun positie. De Koperhorst gaat bewuster om met 
vrijheidsbeperking van cliënten en evalueert dit regelmatig.   

2.3 Wat moet beter 
De samenwerking met behandelaren als de specialist ouderengeneeskunde en de 
psycholoog moet nog verbeteren. De complexiteit van zorg van de huidige en 
toekomstige groep cliënten vraagt om nauwe samenwerking met deze disciplines. 
Bijvoorbeeld in gedragsvisites of omgangsoverleggen.  
Daarnaast moet de PDCA (Plan Do Check Act) cyclus in het sturen op kwaliteit en 
veiligheid nog een meer structurele rol gaan spelen. Wat de kwaliteit en veiligheid 
van de geleverde zorg zichtbaarder zal maken. Waardoor eerder de juiste 
verbetermaatregelen ingezet kunnen worden. 
 

Thema 1: 
Persoonsgerichte 

zorg 
(5 normen)

Thema 2: 
Deskundige 
zorgverlener 
(7 normen)

Thema 3: Sturen op 
kwaliteit en 
veiligheid 

(5 normen)
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2.4 Conclusie bezoek 
 
De inspectie constateerde tijdens het bezoek op 16 augustus 2018, dat de 
Koperhorst op 10 van de 17 normen (grotendeels) niet voldeed. Tijdens dit bezoek 
voldoet de Koperhorst aan 2 van de 12 getoetste normen grotendeels niet.  
 
De inspectie ziet goede verbeteringen in De Koperhorst bij het bezoek in juli 2019. 
In vergelijking met 2018 is er een duidelijkere overlegstructuur, zijn er 
verbeteringen in de dossiervoering en zijn de verpleegkundigen veel nadrukkelijker 
aanwezig in de cliëntenzorg. De raad van bestuur en het management laat duidelijk 
verbeterkracht zien. Van een aantal verbeterpunten die de inspectie nog noemt in 
dit rapport was De Koperhorst zich reeds bewust. Dit getuigt van bereidheid tot 
reflectie en willen verbeteren. De inspectie heeft er op dit moment vertrouwen dat 
het management en de raad van bestuur samen met de medewerkers van De 
Koperhorst doorgaan op de ingeslagen weg.  
 



Rapport van het vervolginspectiebezoek aan Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst, Afdelingen groepswonen en 

afdelingen wonen met zorg (VPT) in Amersfoort op 23 juli 2019 

 

 Pagina 8 van 24 
 

3 Wat zijn de vervolgacties 

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

3.1 De vervolgactie die de inspectie van De Koperhorst verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  
 
De inspectie verwacht dat De Koperhorst verder gaat met de verbetermaatregelen 
zodat ze aan alle normen volledig gaat voldoen. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit vervolgbezoek opnieuw een beeld gekregen van de 
kwaliteit en veiligheid bij De Koperhorst. Zij gaat er vanuit dat de bevindingen uit 
hoofdstuk 4 voldoende handvatten geven om aan de normen te (blijven) voldoen. 
Met dit rapport sluit de inspectie het bezoek af. 
Als er geen aanleiding voor is zal de inspectie voorlopig geen bezoek brengen aan 
de Koperhorst.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk staat per thema hoe de inspectie de geleverde zorg per norm 
tijdens het bezoek van 16 augustus 2018 beoordeelde. Vervolgens ziet u hoe de 
inspectie de geleverde zorg per norm beoordeelt ten tijde van dit bezoek.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donkergroen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

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

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

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

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

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

4.1.1 Resultaten 
 
Norm 1.1 
Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, 
behandeling en ondersteuning. 
 
Volgens de inspectie voldeed De Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels   
aan deze norm.  
  
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
Zo legden zorgverleners de levensgeschiedenis niet altijd vast en kenden ze deze 
niet in alle gevallen. Ook bleken afspraken over de zorg aan cliënten niet altijd te 
vinden in het cliëntdossier.  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
De zorgverleners kennen de cliënt niet in alle gevallen. Hierbij houden zij wisselend 
rekening met wat de cliënt graag wilt. De afspraken die zij maken met de cliënt 
                                                
1  Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook ‘zij’. 
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liggen vast in het cliëntdossier en ook heeft elke cliënt een levensgeschiedenis. De 
Koperhorst biedt passende activiteiten maar de inspectie ziet dit niet in alle 
huiskamers terug. Dit blijkt uit dossierinzage, observaties en gesprekken. 
 
De inspectie ziet in de cliëntdossiers dat de wensen en behoeften van de cliënt zijn 
vastgelegd. Bijvoorbeeld hoe vaak een cliënt onder de douche wilt en hoe een cliënt 
aangesproken wilt worden. Tijdens de observatie ziet de inspectie bijvoorbeeld dat 
een zorgverlener op ooghoogte gaat zitten bij een cliënt die wakker schrikt en niet 
meer weet waar ze is. De zorgverlener probeert de cliënt gerust te stellen en legt 
haar hand op de rug van de cliënt. De cliënt wordt hier zichtbaar rustig van. 
 
De inspectie ziet een groot aanbod van activiteiten terug. Dit gebeurt voor een deel 
centraal in het restaurant. Op deze manier komen en blijven cliënten met 
buurtbewoners in contact. Ook in enkele huiskamers ziet de inspectie meerdere 
voorbeelden van activiteiten die plaatsvinden. Veel aandacht is er voor bewegen. De 
inspectie ziet op de afdeling wonen met zorg een muziekactiviteit waarbij cliënten 
zelf instrumenten bespelen. De cliënten genieten hier zichtbaar van. Binnen de 
groepswoningen ziet de inspectie dat zorgverleners met cliënten 
spreekwoordspelletjes doen met de cliënten die dit nog kunnen. Ook ziet en hoort 
de inspectie dat zorgverleners vanuit een geriatheek verschillende hulpmiddelen 
kunnen inzetten. Een voorbeeld is een robotkat. 
Alle cliënten hebben inmiddels een levensloopboek waarin de levensgeschiedenis en 
de gewoontes zijn opgenomen. 
 
Daarentegen ziet de inspectie binnen verschillende groepen dat het levensboek in de 
kast van het kantoor staat. Hierdoor is het boek geen eigendom van cliënten en 
kunnen ze het niet inzien als ze willen. Ook ziet de inspectie niet altijd een 
verwijzing terug in de cliëntdossiers naar dit levensloopboek. Ook ziet de inspectie 
in een huiskamer dat gedurende de observatie dat zorgverleners geen enkele 
activiteit aanbieden aan de cliënten.  
De inspectie ziet verslagen van drie afdelingen met aanbevelingen en adviezen 
vanuit het project sensorische informatievoorziening (SI). In deze verslagen ziet de 
inspectie veel aanbevelingen staan. Deze betreffen onder andere het ingaan op de 
wensen en behoeften van de cliënt. Bijvoorbeeld de manier van benaderen. Maar 
ook hoe zorgverleners de Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen (ADL) 
consequenter kunnen toepassen. De inspectie ziet tijdens de observatie een 
voorbeeld waarbij zorgverleners verkleinwoordjes gebruiken naar de cliënten toe, 
bijvoorbeeld: Ik kom zo terug dametjes. Ook valt op dat in een van de huiskamers 
cliënten nauwelijks met hun naam worden aangesproken, alsof zorgverleners de 
cliënten niet bij naam kennen. Bij navraag blijkt dat er o.a. een – voor de cliënten 
onbekende – zorgverlener werkte op de inspectiedag.  
  
 
Norm 1.3   
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over hun leven en 
welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
Zo hadden cliënten wisselend de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Ook lag dit 
onvoldoende vast in de cliëntendossiers. En was onvoldoende duidelijk waarom 
vrijheidsbeperkende maatregelen was ingezet. 
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Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
  
Cliënten hebben wisselend de mogelijkheid om binnen hun mogelijkheden, zelf regie 
te voeren over hun eigen leven en welbevinden. Dit blijkt uit gesprekken, 
dossierinzage en de observaties. 
 
De inspectie ziet tijdens dit bezoek geen cliënten die beperkt zijn in hun vrijheden, 
bijvoorbeeld door een tafelblad. De inspectie hoort en ziet dat alle cliënten 
betrokken zijn bij activiteiten. Of ze hebben zelf aangegeven dit niet te willen. De 
huiskamers binnen het groepswonen zijn voor een deel ingericht met meubilair van 
de cliënten zelf. Bijvoorbeeld een “sta op stoel”. Cliënten nemen hun eigen bed mee, 
hun eigen beddengoed en regelmatig ook hun eigen huisdier. Tijdens de observatie 
ziet de inspectie dat een zorgverlener bij een cliënt met vergevorderde dementie 
aangeeft dat de cliënt een koekje kan pakken uit de koektrommel. De zorgverlener 
stimuleert de cliënt in de eigen regie. De cliënt kan dit zelf nog pakken en de 
zorgverlener biedt ondersteuning waar nodig. Zo helpt ze wel de cliënt met het 
drinken uit een tuitbeker omdat deze dit niet meer altijd zelf kan. 
 
De inspectie ziet echter ook dat de eigen regie van cliënten versterkt kan worden. 
Cliënten krijgen het eten opgeschept uit grote karren. Zij kunnen niet zelf de 
hoeveelheid bepalen of zien welke keus er is. Volgens een zorgverlener is de wens 
om dit te veranderen en te gaan werken met dekschalen.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek aan deze 
norm.  
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 
 
Norm 1.5  
Zorgverleners ondersteunen cliënten om hun informele netwerk in stand te houden 
of uit te breiden. 
 
Deze norm is tijdens het vorige bezoek niet getoetst. 
 
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst. 

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

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

4.2.1 Resultaten 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van de gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek niet aan deze 
norm. De inspectie zag dat zorgverleners onvoldoende professionele afwegingen 
maakten. Ook bleek niet dat zorgverleners voldoende zicht hadden op de  
(mogelijke) risico’s bij cliënten. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
Zorgverleners maken wisselend hun professionele afwegingen over de benodigde 
zorg op basis van gesignaleerde risico’s, wensen en behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van de cliënt. Zorgverleners krijgen daarin ondersteuning van de 
teamverpleegkundigen en de coördinerend verpleegkundigen. Dit blijkt uit 
gesprekken dossierinzage en observaties. 
 
In alle cliëntdossiers die de inspectie inziet is een risicoanalyse aanwezig. Ook ziet 
de inspectie dat op basis van de risicoanalyses acties zijn uitgezet. Na een 
valincident is de fysiotherapie ingeschakeld. Het valincident is besproken met de 
huisarts, fysiotherapie en de cliënt (vertegenwoordiger). Tijdens dit overleg is 
besloten om het risico op vallen te accepteren om de kwaliteit van leven te 
behouden. 
De vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) zijn opgenomen in de cliëntdossiers. De 
inspectie ziet dat hierop drie maandelijks in aanwezigheid van de huisarts evaluaties 
plaats vinden. 
In het voorbeeld van de cliënt die een koekje pakt uit de koektrommel (beschreven 
in norm 1.3) stimuleert de zorgverlener de cliënt in de eigen regie. En biedt 
ondersteuning daar waar nodig. Zij maakt hierin een professionele afweging wat op 
dat moment voor de cliënt mogelijk is. De teams zijn de afgelopen periode 
ondersteund door de coördinerende verpleegkundigen en de teamverpleegkundigen 
om professionele afwegingen te kunnen maken en deze vast te leggen in de 
cliëntdossiers. Zo hoort de inspectie dat de verpleegkundigen nu meer een 
coachende rol hebben zodat de teams zelf hun afwegingen beter kunnen maken. 
 
Daarentegen ziet de inspectie de ingezette acties niet altijd terug in de 
cliëntdossiers. Bijvoorbeeld bij bovenstaande cliënt staat wel dat zorgverleners de 
cliënt moeten stimuleren. Maar het gebruik van de tuitbeker is niet opgenomen. Wel 
ziet en hoort de inspectie dat zorgverleners in beeld hebben wat de risico’s zijn bij 
de cliënten maar het concreet vastleggen van de benodigde acties vindt niet altijd 
plaats. 
In een ander dossier ziet de inspectie dat bij een cliënt in november 2018 een 
benaderingsadvies is aangevraagd. Deze cliënt is passief en moeilijk te activeren. 
Ten tijde van het bezoek hebben de zorgverleners nog geen advies ontvangen van 
de psycholoog. De zorgverleners geven aan dat er wel allerlei acties hebben plaats 
gevonden. Zo is er een dementie test uitgevoerd en is de specialist 
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ouderengeneeskunde en de psycholoog langs geweest. Het lang uitblijven van het 
advies en wat dit betekent voor de cliënt en de zorgverleners is niet besproken in 
een multidisciplinair overleg (MDO) of met de huisarts. Zorgverleners geven wel aan 
dat dit geen normale gang van zaken is. 
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
De cliëntdossiers waren onvoldoende ondersteunend om in de praktijk methodisch 
te kunnen werken 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
De voorwaarden om methodisch te kunnen werken zijn aanwezig echter 
zorgverleners doen dit nog wisselend. Het methodisch vastleggen van doelen, acties 
en rapportages in de cliëntdossiers is verbeterd maar heeft nog meer aandacht 
nodig. 
 
De inspectie hoort dat het afgelopen jaar veel energie is gestoken in het verbeteren 
van het cliëntdossier.  
Het cliëntdossier is eenvoudiger van opzet gemaakt en een schaduw dossier is niet 
meer in gebruik. Zorgverleners rapporteren nu nog na afloop van hun dienst maar 
kunnen door de inzet van laptops binnenkort dit direct bij de cliënt doen. Ook 
hebben alle zorgverleners een training gehad of krijgen deze zeer binnenkort. In 
deze training komt per functieniveau aan de orde wat de verwachtingen zijn over 
het werken met het cliëntdossier. De bestuurder geeft aan dat herhaling van deze 
scholing jaarlijks zal plaatsvinden, waarbij ook meer aandacht zal komen voor het 
methodisch werken en denken in de praktijk.  
Clientvertegenwoordigers krijgen nu betere informatie en lezen dit in de beveiligde 
omgeving Caren Zorgt en kunnen daarin reageren. Ook kunnen cliënt 
(vertegenwoordigers) in Caren Zorgt of in de zorgmail hun vraag stellen aan 
zorgverleners of reageren op hetgeen zij lezen in het dossier.  
 
Alle zorgverleners kunnen nu gebruik maken van het cliëntdossier. De 
woonondersteuners schrijven dagelijks een stukje over het welzijn en welbevinden 
van de cliënt. Alle andere zorgverleners rapporteren vooral op de doelen uit het 
zorgleefplan. Dit ziet de inspectie ook terug. De gemaakte afspraken en 
behandeladviezen zijn in de cliëntdossiers vastgelegd. Deze gemaakte afspraken 
komen zorgverleners in de meeste gevallen na, zo vertellen de behandelaren. 
Behandelaren kunnen nu rechtstreeks rapporteren in het cliëntdossier of via de 
zorgmail. 
De nieuwe cliëntdossiers geven de zorgverleners meer inzicht en ondersteuning bij 
de dagelijkse werkzaamheden geven gesprekspartners aan. 
 
De inspectie ziet ook wisselende beelden in de cliëntdossiers die zij heeft ingezien. 
In alle cliëntdossiers is de meest relevante informatie terug te vinden. Echter de 
formulering van de doelen, de daaruit voortkomende acties en de rapportage daarop 
is algemeen geformuleerd en niet altijd concreet. 
Bij de meeste cliënten staat bijvoorbeeld helpen bij de ADL. Maar wat de cliënt 
daarin kan verwachten en hoe de uitvoering moet plaatsvinden is niet benoemd. 
Ook in de rapportage is dit niet altijd terug te zien. Een ander voorbeeld is het 
evalueren van de inzet van een pop uit de geriatheek. De inspectie hoort van de 
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zorgverleners dat het gebruik van de pop bij de cliënt goed werkt, maar in het 
dossier leest zij geen rapportages die dat inzichtelijk maken.  
De inspectie ziet benaderingsadviezen in de cliëntdossiers terug. De rapportages 
daarop zijn nog niet altijd consequent terug te vinden. Behandelaren geven echter 
aan dat dit steeds beter gaat maar dat het nog beter kan. 
Ondanks dat de inspectie van gesprekspartners hoort dat het nieuwe cliëntdossier 
ondersteunend is bij de dagelijkse werkzaamheden hoort de inspectie ook terug dat 
het methodisch werken in de praktijk nog beter kan. De inspectie leest dit in de 
aanbevelingen ook terug in de observatieverslagen van het project SI.  Bijvoorbeeld 
adviezen over hoe de ADL zorg efficiënter en consequenter kan.  
 
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 de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
Zorgverleners hadden beperkt de gelegenheid om te reflecteren op goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst aan deze norm.  
  
De zorgaanbieder zorgt dat de zorgverleners nu meer ruimte krijgen om 
systematisch te reflecteren op goede, veilige en goede zorg. 
 
Het afgelopen jaar is de organisatiestructuur gewijzigd om meer continuïteit te 
brengen in de aansturing. Zo hebben de drie teamleiders een andere rol gekregen in 
de organisatie en is sinds 1 mei 2019 een zorgmanager in dienst. Die volgens de 
bestuurder veel toegevoegde waarde heeft om de verdere professionalisering vorm 
te geven. De inspectie hoort van zorgverleners dat zij veel vertrouwen hebben in de 
zorgmanager en de ingeslagen koers. 
 
Het verpleegkundig team is voor een deel opgegaan in de formatie van de afdeling. 
Teamverpleegkundigen maken onderdeel uit van het team en geven samen met de 
contactverzorgende sturing aan de zorg. Daarnaast zijn drie coördinerende 
verpleegkundigen werkzaam die overkoepelend de zorg coördineren en een rol 
hebben in de kwaliteitsontwikkeling.   
Binnen de verschillende teams vindt onder leiding van de teamverpleegkundigen 
maandelijks een overleg plaats. Voor dit overleg heeft de organisatie een leidraad 
ontwikkeld en een format voor wat er besproken gaat worden. In dit overleg komen 
vooral praktische zaken aan de orde en de inhoudelijke besprekingen van de MIC-
meldingen op cliënt niveau. 
Daarnaast vindt per afdeling in aanwezigheid van de zorgmanager twee maandelijks 
een afdelingsoverleg plaats. Binnen dit overleg komen beleidsmatige zaken aan de 
orde. Ook met alle verpleegkundigen heeft de zorgmanager maandelijks een overleg 
om een professionaliseringsslag te kunnen maken. Daarnaast heeft de zorgmanager 
een start gemaakt met zogenaamde “appeltaart en koe” besprekingen per team. In 
deze besprekingen is veel aandacht voor teamsamenwerking. 
 
De overdracht tussen de verschillende diensten is nu meer gestructureerd. 
De verpleegkundigen van dienst (teamverpleegkundige of coördinerende 
verpleegkundige) dragen elkaar bij elke dienst de bijzonderheden over. Deze 
bijzonderheden krijgen ze door van de zorgverleners binnen de verschillende teams. 
Binnen de teams dragen zorgverleners in het kort alleen de bijzonderheden over. 
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Uitgangspunt is dat alle informatie in het cliëntdossier staat en dat iedereen die 
leest. 
De zorgverleners in de Koperhorst krijgen binnenkort als team intervisie waarin het 
effect van het eigen handelen op de cliënt aan de orde komt. Er is een start 
gemaakt met het project Sensorische Informatieverwerking (SI). Met behulp van 
observaties en filmen, bijvoorbeeld in de huiskamer krijgen zorgverleners 
verbetertips over hun eigen handelen. Ook is een zorgverlener geschoold binnen het 
landelijk programma Zorgcirkel. Deze zorgverlener krijgt een coachende rol bij het 
voeren van lastige gesprekken met Client (vertegenwoordigers). 
 
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. 
 
Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm. 
De personele bezetting was onvoldoende afgestemd op de doelgroep. Ook gaven 
behandelaren aan onvoldoende tijd te hebben voor de cliënten. Zorgverleners 
pasten hun deskundigheid in het nakomen van afspraken en dossiervoering niet toe. 
  
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
De continuïteit in de personele bezetting blijft kwetsbaar maar er zijn nu wel 
duidelijke afspraken aanwezig. Zorgverleners passen hun deskundigheid niet altijd 
toe in de praktijk. Afspraken komen de zorgverleners echter wel na. Dit blijkt uit de 
gesprekken en de documentinzage. 
 
Bezetting 
 
De start van de twee nieuwe groepen is, volgens gesprekspartners, zonder veel 
personele problemen verlopen. De Koperhorst heeft in totaal 40 nieuwe 
zorgverleners, oproepkrachten en vakantiekrachten kunnen aantrekken. De teams 
zijn samengesteld vanuit zorgverleners uit bestaande teams en nieuwe 
zorgverleners.  
De raad van bestuur geeft aan dat het aantrekken van nieuwe zorgverleners voor de 
Koperhorst geen probleem is. Zorgverleners willen graag in de Koperhorst werken. 
Ten tijde van het bezoek staan er geen vacatures open volgens het management. 
 
De inspectie hoort van de zorgmanager dat er per groep van 7 tot 23 uur altijd 
minimaal een gediplomeerde verzorgende aanwezig is. Daarnaast is er bij 
groepswonen 12 uur per dag een woonondersteuner aanwezig. Bij wonen met zorg 
is dit 10 uur. Iedere groep bepaalt zelf op welke wijze ze de uren van de 
woonondersteuner inzetten.   
De woonassistent is een niveau twee zorgverlener die naast de directe zorgverlening 
veel aandacht kan besteden aan het welzijn van de cliënten. De huishoudelijk 
medewerker zorgt voor alle schoonmaakwerkzaamheden binnen de groep of de 
afdeling. Het inzetten van de huishoudelijk medewerkers is inmiddels op alle 
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afdelingen en groepen gerealiseerd. Bij ziekte kan de organisatie een beroep doen 
op een interne flexpool van vaste zorgverleners en in de vakantieperiode op 
zorgverleners van een vast uitzendbureau.  Aan de teams zijn 
teamverpleegkundigen toegevoegd. Samen met de contactverzorgende coördineren 
zij de zorg binnen het team. Drie coördinerende verpleegkundigen ondersteunen 
hierin en kijken overstijgend naar de kwaliteit van de zorg. Dagelijks is een 
verpleegkundige van dienst aanwezig. Dit kan een teamverpleegkundige of een 
coördinerend verpleegkundige zijn. 
 
Adviezen en behandelafspraken kunnen zorgverleners beter nakomen. Dit ziet de 
inspectie terug in de cliëntdossiers. De inzet van teamverpleegkundigen en de 
coördinerende verpleegkundigen hebben hierin een grote bijdrage gehad geven 
gesprekspartners aan. Ook geven huisarts en SO aan dat de dossiervoering minder 
tijd kost omdat ze rechtstreeks kunnen inloggen in het cliëntdossier en via de 
zorgmail berichten kunnen sturen. 
 
Echter het komt ook voor dat in sommige gevallen het niet haalbaar is om de juiste 
deskundigheid in te zetten. Op dat moment kan een niveau twee zorgverlener of een 
leerling samen met een woonassistente werken. Het komt ook voor dat een 
zorgverlener alleen staat op de groep. Zorgverleners geven aan dat ondersteuning 
vanuit een andere groep of afdeling dan geregeld is. De verpleegkundige van dienst 
heeft extra aandacht voor deze afdeling of groep. Daarentegen bleek bij de twee 
nieuwe groepen dat tijdens het inspectiebezoek sprake was van langdurige ziekte 
van één van de twee contactverzorgenden. Daardoor ligt de opvang van 17 nieuwe 
cliënten voor wat betreft huisbezoek, eerste zorgplan en MDO bij één zorgverlener. 
Tijdens het inspectiebezoek is nog niet duidelijk welke ondersteuning deze 
zorgverlener hierin krijgt.  In de reactie op de feitelijke onjuistheden geeft de 
zorgaanbieder aan dat extra ondersteuning in de vorm van VIG is ingezet om de 
uren op te vangen 
  
Er is geen extra inzet bij intensieve zorgmomenten. Bijvoorbeeld op een afdeling 
waar drie cliënten verblijven met een BMRO-infectie is geen extra inzet om de 
zorgverleners te ondersteunen. Ook hoort de inspectie terug dat bij een andere 
infectie uitbraak er niet standaard ondersteuning aanwezig is. Het is aan de 
zorgverleners of ze hier zelf om vragen. Ook leest en hoort de inspectie dat de 
zomerperiode weliswaar veel aandacht heeft maar dat cliënten te maken gaan 
krijgen met vakantiekrachten en zorgverleners die de cliënten niet altijd kennen. Dit 
ziet de inspectie terug binnen een van de groepen. Hier werkt een zorgverlener van 
een andere groep die de cliënten minder goed kende. (zie norm 1.2)  
 
Deskundigheid 
De Koperhorst is een leerhuis gestart samen met MBO Amersfoort binnen de 
Koperhorst. Gemiddeld twintig leerlingen maken hier per jaar gebruik van. Het gaat 
hierbij om opleidingen met deskundigheidsniveau twee tot en met vier. De 
leerlingen hebben een contract met de Koperhorst en werken op de afdelingen. Een 
dag in de week gaan zij naar school. De leerlingen volgen als ze dat aan kunnen een 
verkorte opleiding. Als dat niet mogelijk is volgen zij het gebruikelijke traject van 
drie jaar. Zorgverleners geven aan dat als het even kan de leerlingen altijd 
boventallig staan gepland. Een werkbegeleider begeleidt de leerlingen. Daarnaast 
ziet de inspectie in de gerealiseerde scholingen veel basisopleidingen staan.  
Zoals bijvoorbeeld de BHV-scholing en de scholing rondom het cliëntdossier. Ook is 
veel aandacht voor het scholen van zorgverleners in het omgaan met cliënten met 
een dementieel ziektebeeld. Dit gebeurt vooral in allerlei projecten in de praktijk 
zoals bijvoorbeeld SI. Daarnaast gaat begin september de Koperhorst gebruik 
maken van een E-learning modules. De zorgaanbieder stimuleert het deelnemen aan 
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de cursus Gespecialiseerde Verzorging Psychogeriatrie (GVP). Dit ziet de inspectie 
terug in de gerealiseerde scholing van 2019. 
 
Echter de inspectie hoort van gesprekspartners en ziet in het resultaatverslag en in 
een verslag van SI observaties dat de toepassing van dat wat geleerd is niet altijd in 
de praktijk wordt toegepast. Zo staat in het SI verslag bijvoorbeeld dat Transfers en 
ADL zorg naar eigen inzicht van de zorgverlener gaat en niet passend is bij de 
cliënt. Ook ziet de inspectie dat benaderingswijzen niet altijd passend zijn. (zie 
norm 1.2 en 1.3)  
 
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 de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.   
De zorgaanbieder creëerde onvoldoende voorwaarden voor het protocollair werken 
en het ontbrak aan een toets of in de praktijk ook daadwerkelijk zorgverleners 
protocollair werken. 
  
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
De zorgaanbieder creëert voorwaarden voor het protocollair werken. Een toets of dit 
daadwerkelijk in de praktijk ook plaats vindt ontbreekt nog. 
  
In het afgelopen jaar is een externe kwaliteitsverpleegkundige aangetrokken om 
onder andere te zorgen dat er meer bewustwording komt voor het protocollair 
werken. Ook komt daarbij aan de orde wat het betekent om gemotiveerd af te 
wijken van protocollen. Dit is gebeurd door vanaf niveau drie alle zorgverleners 
instructies te geven. Gesprekspartners vertellen dat zij meestal protocollen op 
papier van verpleegkundigen ontvangen als dit nodig is, ondanks dat de protocollen 
in de computer beschikbaar zijn. Een voorbeeld is dat bij een infectie uitbraak van 
mogelijk een NORO-virus kortgeleden de verpleegkundigen protocollen en de 
benodigde materialen verstrekken aan de desbetreffende zorgverleners. De 
verpleegkundigen zorgen er dan voor dat andere zorgverleners de afdelingen niet 
meer bezoeken. Binnen de groep waar drie BMRO besmette cliënten verblijven zijn 
de afspraken nog een keer goed onder de aandacht gebracht.  
De SO geeft aan dat het afgelopen jaar meer adviesaanvragen zijn voor het omgaan 
met gedragsproblematiek. De huisarts geeft aan dat zorgverleners regelmatig 
vragen om een advies. Op dat moment schakelen zij de SO of psycholoog in. Een 
dementiecoach en de coördinerende verpleegkundigen hebben meer zicht op het 
gedrag van cliënten en ondersteunen bij het op tijd aanvragen van adviezen aan de 
psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. 
 
Echter een toets of zorgverleners daadwerkelijk in de praktijk volgens protocol 
werken vindt in beide gevallen niet plaats. Zorgverleners werken niet altijd volgens 
protocol als het gaat om transfers en het uitvoeren van de ADL. Ook ziet de 
inspectie in het aangeleverde resultaatverslag niet hoe een toetsing plaats vindt dat 
afspraken daadwerkelijk zijn nagekomen.  
 
Norm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in vanbinnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
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Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
Zorgverleners volgden gemaakte behandelafspraken niet altijd op. De afstemming 
tussen behandelaars was onvoldoende en vond niet proactief plaats. 
 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst grotendeels niet aan deze norm.  
 
Zorgverleners volgen gemaakte behandelafspraken beter op en de afstemming 
tussen de behandelaren is verbeterd maar vindt nog niet proactief plaats. 
Om de samenwerking tussen behandelaren gestalte te geven is sinds kort een 
maandelijks overleg gestart met een specialist ouderengeneeskunde (SO) die 
betrokken is bij beleid en kwaliteitsontwikkeling. Ook startte een overleg met de 
drie betrokken huisartsenpraktijken. De raad van bestuur schuift eenmaal per drie 
maanden aan bij het overleg met de SO. Deze overleggen zijn nog in een 
verkennende fase. Het overleg heeft zich tot nu toe gericht op adviezen over 
hygiëne en hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare 
verpleegkundigen. Hoe de inzet van de SO en de psycholoog beter kan is een van de 
onderwerpen die nog besproken moet worden. Andere onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld het overdragen van kennis aan de huisartsen of 
casuïstiekbesprekingen. Tot nu toe hebben casuïstiekbesprekingen niet 
plaatsgevonden. Maar dit zou volgens de betrokken SO een onderwerp van gesprek 
kunnen zijn. 
 
De SO en de psycholoog worden langzaam aan frequenter ingezet. Binnen de 
Koperhorst werkt een SO. Voor de inzet van de psycholoog kijkt de organisatie 
welke psycholoog op dat moment beschikbaar is. 
De huisarts vertelt dat dit over het algemeen snel verloopt en er vaak ook snel een 
advies is van de psycholoog. Desondanks ziet de inspectie dat dit eenmaal niet 
gelukt is (zie norm 2.1). De inzet van de SO en de psycholoog is op basis van 
aanvraag van de huisartsen. De Koperhorst heeft geen gedragsvisites of 
omgangsoverleggen. Gesprekspartners geven aan dat het omgaan met onbegrepen 
gedrag kan verbeteren. De betrokkenheid bij het MDO door een SO en psycholoog 
kan beter, mede omdat dit voor de aanwezige doelgroep wenselijk zou zijn volgens 
gesprekspartners. Op dit moment zijn ze sporadisch aanwezig.  
 
Daarentegen volgen de zorgverleners over het algemeen adviezen goed op geven 
gesprekspartners aan. Maar ze geven echter ook aan dat bij zorgverleners veel in de 
hoofden zit en het consequent vastleggen beter zou kunnen. Sinds kort kunnen de 
huisartsen en overige behandelaren via de zorgmail of het cliëntdossier rapporteren 
en de benodigde acties uitzetten. Dit geeft zorgverleners meer duidelijkheid. Echter 
zorgverleners geven ook aan dat niet alle huisartsen dit doen. 
 
Zorgverleners schakelen de huisarts op tijd in. De samenwerking is laagdrempelig. 
Zij geven aan dat de zorgverleners bewuster zijn van hun taakverantwoordelijkheid 
sinds het vorige inspectiebezoek. De zorgverleners spreken huisartsen regelmatig 
aan als een formulier nog niet of onvolledig is ingevuld. De MDO’s vinden nu 
structureel plaats in aanwezigheid van de huisarts. Zorgverleners hebben een 
scholing gevolgd in de verwerking van de uitkomsten uit het MDO en krijgen 
ondersteuning van de verpleegkundigen. Desondanks ziet de inspectie geen 
verslaglegging van het MDO terug in alle cliëntdossiers. 
 
De raad van bestuur en de raad van toezicht geven aan dat eind van dit jaar een 
strategisch overleg plaats zal vinden waarin het strategisch beleidsplan 2020-2024 
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vorm krijgt. In dit beleidsplan zal de rol van de verschillende behandelaren aan de 
orde komen en welke inzet van welke behandelaren nodig is om in de toekomst 
goede en veilige zorg te kunnen blijven leveren. Ook kijkt de zorgaanbieder hoe de 
verpleegkundigen van dienst beter een triage functie kan uitoefenen. 
 

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.  
  
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
aan deze norm.  
  
Deze norm is tijdens het vervolgbezoek niet getoetst.  
 
Norm 3.2 (Dit is in het rapport van het vorige bezoek Norm 3.2 en 3.3.) 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan norm 3.2.  
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
aan norm 3.3.  
De zorgaanbieder voerde geen analyses van incidenten plaats naar (mogelijke) 
oorzaken. De borging van processen was onvoldoende. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan deze norm.  
 
Uit gesprekken en documenten blijkt dat de zorgaanbieder de tekortkomingen in de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg deels in beeld heeft. Maar niet beschikt over een 
kwaliteitssysteem met een duidelijke plan do check act cyclus. Er vinden geen of 
beperkte analyses van incidenten plaats naar (mogelijke) oorzaken. Ook is naar 
aanleiding van de incidenten geen verbeterplan.  
 
Binnen de teamoverleggen komen de meldingen steeds meer onder de aandacht.  
Echter de bespreking vindt op cliëntniveau plaats en is nog veelal op aantallen 
gebaseerd. Daarbij vindt onderzoek naar (mogelijke) oorzaken nog niet plaats hoort 
de inspectie terug van gesprekspartners. De inspectie ziet een meldingenanalyse 
van mei/ juni 2019 die op alle onderwerpen vooral informatie geeft over aantallen 
en trendontwikkelingen. 
Een analyse van alle meldingen op (mogelijke) oorzaken ziet de inspectie ook hier 
niet terug. De raad van bestuur en de zorgmanager erkennen dat dit beter moet.  
 
In het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt duidelijk dat 
sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het welzijn van de cliënten vooral 
gebeurt vanuit de informatie die de raad van bestuur, raad van toezicht en 
zorgmanager krijgen vanuit cijfers. Dit zijn cijfers over bijvoorbeeld ziekteverzuim. 
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Ook ziet de inspectie in verschillende verbeterplannen en het resultaatverslag dat 
deze gericht zijn op welke acties op de verbeteringen zijn ingezet. Hoe de resultaten 
zijn gemeten is hierin niet meegenomen. Het is niet duidelijk of de ingezette 
verbeteracties het gewenste resultaat oplevert. 
De raad van bestuur en de raad van toezicht geven aan dat zij vooral hun informatie 
halen uit hun aanwezigheid binnen de Koperhorst. Zo lopen de raad van toezicht 
leden regelmatig rond en lopen mee op een afdeling. Ook de raad van bestuur en de 
zorgmanager halen op deze manier hun informatie op. 
De aansturing van de zorg is verbeterd door de komst van de zorgmanager en de 
coördinerende verpleegkundigen. Met de teamverpleegkundigen en de coördinerend 
verpleegkundigen heeft de zorgmanager maandelijks overleg. Ook is de 
zorgmanager aanwezig bij de afdelingsoverleggen. Op deze manier houdt zij zicht 
op de kwaliteit van de zorgverlening.  
Een externe kwaliteitsverpleegkundige voert in september 2019 nog een audit uit op 
de cliëntdossiers.  
Bij nieuwe ontwikkelingen zijn niet altijd de risico’s vooraf ingeschat. Zo is één 
huiskamer op de nieuwe afdeling voor cliënten met psychogeriatrische problematiek 
gesitueerd naast de liften. Er is geen deur, dus de ruimte kan niet afgesloten 
worden. In deze “huiskamer” zijn voortdurend geluidprikkels, bijvoorbeeld het 
belletje van de liften. Bezoekers stappen vanuit de lift direct de ruimte binnen 
waardoor er constant onrust is voor deze cliënten. De zorgmanager en de raad van 
bestuur erkennen deze situatie en geven aan al te kijken naar oplossingen. 
 
De inspectie hoort van de cliëntenraad (CR) dat de Koperhorst haar betrekt in de 
besluitvorming. Zo zijn zij betrokken bij de aanstelling van de zorgmanager en 
hebben zij overleggen met de raad van toezicht en raad van bestuur. De CR geeft 
aan dat zij horen dat de cliënten merken dat de verpleegkundigen meer betrokken 
zijn in de zorg.  
 
 
Norm 3.3 (Dit is in het rapport van het vorige bezoek norm 3.4) 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldeed de Koperhorst tijdens het vorige bezoek grotendeels 
niet aan deze norm.  
Het ontbrak aan een aanspreekcultuur en kunnen zorgverleners niet deelnemen aan 
een lerend netwerk. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst grotendeels aan deze norm.  
 
De zorgaanbieder heeft een aanzet gegeven om een aanspreekcultuur te realiseren. 
Echter niet alle zorgverleners kunnen nog deelnemen aan een lerend netwerk. 
 
De raad van bestuur en de raad van toezicht geven aan dat binnen de Koperhorst 
een familiecultuur heerst. Zij zijn zich er van bewust dat een dergelijke cultuur 
goede en minder goede kanten heeft. Maar geven ook aan dat een cultuuromslag 
tijd zal gaan kosten. Wel geeft de raad van bestuur aan dat zorgverleners wel de 
cultuuromslag willen maken. Echter het daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk is niet 
altijd even makkelijk geven gesprekspartners aan. De inspectie hoort van 
verschillende gesprekspartners dat het elkaar aanspreken steeds beter gaat. De 
zorgmanager zegt een open, nieuwsgierige houding belangrijk te vinden en probeert 
de veiligheid hiervoor te bieden aan zorgverleners.  
Het beter in positie zetten van de teamverpleegkundigen en de cluster 
verpleegkundigen en de duidelijke overlegstructuur dragen bij aan de 
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cultuurverandering. De inspectie hoort van alle gesprekspartners dat zij met plezier 
in de Koperhorst werken, dit ziet de inspectie in de praktijk terug. Ook zorgverleners 
hebben veel vertrouwen in de nieuwe zorgmanager. Zij hopen dat zij de 
verbeteringen verder doorvoert.  
 
Daarentegen is het lerend netwerk nog niet voor zorgverleners van alle 
functieniveaus toegankelijk. Wel hoort de inspectie van de CR dat zij een lerend 
netwerk hebben met twee andere instellingen.  
 

4.4 Overige bevindingen 
 
Norm:  
De zorgaanbieder treft adequate maatregelen bij aanhoudende hitte. 
Bron: Handreiking Hitteplan ‘Houd het hoofd koel, ActiZ; juni 2007. 
 
Tijdens dit vervolgbezoek voldoet de Koperhorst aan deze norm.  
 
Voor cliënten is aandacht voor de aanhoudende hitte door zorgverleners. Dit blijkt 
uit gesprekken en observaties. 
 
De inspectie ziet binnen alle afdelingen en groepen dat zorgverleners aandacht 
hebben voor het aanbieden van extra drinken. De inspectie ziet op verschillende 
plekken grote kannen met limonade staan. Ook ziet zij dit terug in het restaurant en 
bij de receptie. Overal zijn zonneschermen naar beneden en aan de schaduwkant 
staan deuren open.  
In de middag krijgen alle cliënten een ijsje aangeboden. De zorgmanager vertelt dat 
de vriezer vol ligt met ijs om de komende hete dagen te kunnen overbruggen. Ook 
hoort de inspectie dat de apotheker een lijst stuurde met cliënten die medicatie 
gebruiken wat bij extreme hitte een gevaar kan opleveren. Zorgverleners vertellen 
deze cliënten extra in de gaten te houden.  
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteur toetst of de zorg wordt gegeven zoals is voorgeschreven in wetten, 
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. De inspectie vergelijkt en weegt de 
informatie uit deze bronnen. Vervolgens beoordeelt de inspectie of de door de 
Koperhorst 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 drie cliëntvertegenwoordigers van afdelingen (cliëntenraad 

leden);  
- Observatie binnen twee groepen, zie uitleg over de methode hieronder; 
- Gesprekken met zes uitvoerende medewerkers; 
- Gesprekken met een huisarts en betrokken SO; 
- Gesprekken met het management(team);  
- Inzage zes cliënt dossiers 
- Documenten, genoemd in bijlage 2; 
- Een rondgang door de locatie. 
 
Inspecteurs beoordelen op de werkvloer of de zorgaanbieder goede zorg verleent. 
De inspecteurs passen zich zo veel mogelijk aan het ritme van de dag op de locatie 
aan. Om een beeld te krijgen van deze locatie starten de inspecteurs zo mogelijk 
met een kort gesprek met de eindverantwoordelijke van die dag of de 
leidinggevende. Daarnaast vindt een rondleiding door de locatie plaats zodat de 
inspecteurs zich een beeld kunnen vormen van de leefsituatie van de cliënten en de 
werksituatie van de zorgverleners. Verder zijn de inspecteurs voor een groot deel 
van de tijd op de afdelingen of in de woningen aanwezig. In verschillende 
huiskamers observeren de inspecteurs cliënten en zorgverleners. Hiervoor gebruiken 
zij de observatiemethode SOFI (zie de uitleg hieronder). Tijdens de observatie 
kijken de inspecteurs hoe zorgverleners de cliënten aanspreken en hoe het contact 
tussen de cliënten en zorgverleners is.  
 
De inspecteurs voeren door de dag heen, waar mogelijk, gesprekken met managers, 
zorgverleners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. Zij zien ook 
cliëntdossiers en documenten in. 
 
De inspecteurs kunnen overlegvormen zoals bijvoorbeeld een multidisciplinair 
overleg of een overdrachtsmoment bijwonen. 
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Uitleg observatiemethode SOFI 
De inspectie maakt gebruik van een gestandaardiseerde methode om cliënten te 
observeren als extra informatiebron. Deze methode heet SOFI, Short Observational 
Framework for Inspection. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door de Universiteit van 
Bradford en CQC (de Engelse Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
 
Krijgt de cliënt overdag activiteiten aangeboden die hij of zij zinvol of leuk vindt? 
Spreekt de zorgverlener de cliënt aan op een manier die de cliënt plezierig vindt? 
Hoe de cliënt de zorg ervaart, maakt onderdeel uit van de kwaliteit. Cliënten kunnen 
vaak moeilijk zelf aangeven wat hun wensen zijn. Hoe kan een inspecteur dan 
beoordelen of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt? 
 
Met SOFI zitten twee inspecteurs ieder in een huiskamer. Zij observeren hoe 
zorgverleners reageren op een cliënt, en andersom. Stimuleren de zorgverleners 
activiteiten voor cliënten? Praten zorgverleners met de cliënten, zingen zij een 
liedje, doen ze een spelletje of gaan zij wandelen met de cliënt. Hoe is de stemming 
van cliënten, hoe betrokken zijn zij bij hun omgeving? 
 
Na de observatie volgt een gesprek met de zorgverleners waarin situaties die de 
inspecteurs hebben gezien aan de orde komen. Zo krijgen de inspecteurs een beter 
beeld hoe de individuele cliënten de zorg ervaren. 
 
Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 
van Bradford. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

De inspectie heeft de met * gemarkeerde documenten opgenomen in haar archief. 
De overige documenten vernietigt de inspectie na vaststelling van het rapport. 
 
- Resultaat verslag d.d. 6 juni 2019* 
- Kwaliteitsjaarplan 2019* 
- Verbeterplan 2019* 
- Jaarverslag 2018* 
- Overzicht van scholing in het afgelopen jaar aan de medewerkers  
- Monitoring Meldingen Incidenten Cliënten 
- Dienstlijsten 
- Strategisch Zorgplan 2016- 2020 
- Overzicht aantal BBL-leerlingen 
- Projectplan Leerbedrijf de Koperhorst 
- De inhoud van de Nedap Training 
- Aanbevelingen naar aanleiding van observaties op drie afdelingen binnen het 

Project SI 
- De nieuwsflits juni – juli 2019 
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