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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 16 augustus 2018 een 

onaangekondigd bezoek aan Stichting De Koperhorst (hierna: De Koperhorst) in 

Amersfoort. 

 

De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 

wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 

kwaliteitskaders. Het toetsingskader is slechts een selectie hieruit. Mochten de 

inspecteurs het tijdens het bezoek nodig vinden ook andere thema’s te onderzoeken 

dan doen zij dit. De inspecteurs benoemen de onderzochte thema’s dan apart in dit 

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

om de leesbaarheid te verhogen.  

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

woordenlijst. 

 

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

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

zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Waar de inspectie naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. 

Het inspectiebezoek vindt plaats in een periode met zeer warme zomerdagen. Hier 

besteedt de inspectie ook aandacht aan tijdens het bezoek. 

1.1 Aanleiding bezoek 

De inspectie heeft sinds 2014 de zorglocatie niet bezocht. Daarom vormt de 

inspectie zich opnieuw een beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening 

en de aansturing van de organisatie.  

 

Dit bezoek richt zich op de afdelingen groepswonen en wonen met zorg. 

1.2 Beschrijving De Koperhorst 

Locatie 

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 Koperhorst is in 2007 gerenoveerd en een deel is vervangen door nieuwbouw. De 

Koperhorst beschikt over een eigen keuken en een restaurant. Intra- en extramurale 

cliënten en wijkbewoners kunnen hier op vaste tijdstippen een warme maaltijd 

gebruiken. Alle cliënten van De Koperhorst hebben de beschikking over een eigen 

appartement of eigen zit/slaapkamer. De cliënten op groepswonen delen met twee 

cliënten een badkamer. 

 

Op de bezoekdag verhuurt De Koperhorst een deel van haar ruimte aan een 

naburige zorgaanbieder. De Koperhorst heeft met de geleverde zorg op deze 

verpleegunit geen enkele bemoeienis.  

 

De Koperhorst heeft een éénhoofdige raad van bestuur met een raad van toezicht. 

Het managementteam bestaat uit de bestuurder, de manager facilitaire zaken, de 

manager financiën en drie teamleiders zorg (groepswonen, wonen met zorg en zorg 

https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-instellingen-mensen-die-niet-thuis-wonen
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thuis) en de teamleider welzijn en vrijwilligerswerk. De dagelijkse zorgverlening 

komt tot stand onder leiding van de teamleiders.  

 

Cliënten 

In De Koperhorst zijn twee afdelingen voor intramurale zorg. Eén van deze 

afdelingen richt zich deels op tijdelijk verblijf (eerstelijns kortdurend verblijf op 

basis van de Wet ziektekostenverzekering of logement op basis van de Wet 

Maatschappelijke ondersteuning). Verder functioneert deze afdeling in een setting 

voor groepswonen (zorgprofiel: verblijf zonder behandeling). Hier verblijven in 

totaal 40 cliënten, verdeeld over vijf groepen.  

 

Op de andere afdeling verblijven ook 40 cliënten. Deze cliënten wonen zelfstandig 

en ontvangen verpleegzorg thuis (zorgprofiel: Volledig Pakket Thuis (VPT)/zonder 

behandeling). Daarnaast verhuurt De Koperhorst 110 appartementen waarbij wonen 

en zorg gescheiden zijn. Een aantal van deze appartementbewoners krijgt thuiszorg 

(gefinancierd door de ziektekostenverzekering of de Wet langdurige zorg). De 

huurappartementen zijn verbonden met het woonzorgcentrum. De bewoners van de 

appartementen kunnen gebruik maken van de voorzieningen in De Koperhorst. 

Over het geheel verblijven op de bezoekdag in De Koperhorst 100 cliënten met 

zorgaanbod vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliënten hebben een profiel met 

zorgzwaarte (ZZP) 4 tot en met 6.  

 

Zorgverleners 

Zorgverleners werken verdeeld over teams voor verschillende zorgtypen: 1) voor 

kleinschalig groepswonen per 8 cliënten, 2) teams voor verpleegzorg thuis en 3) 

teams die extramurale (wijk)verpleging leveren. Per zorgtype geeft één teamleider 

leiding aan de teams. Teamleiders vervangen elkaar. Er is altijd een teamleider 

oproepbaar als dat nodig is. Roosters worden centraal gemaakt onder regie van een 

teamleider. 

 

In de teams voor intramurale zorg werken verzorgenden niveau 3 (V-IG of V-AG), 

helpenden niveau 2 en woonondersteuners (niveau 1 en 2). Alleen een verzorgende-

IG treedt op als eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) voor een cliënt. In totaal 

biedt 70 fte zorg binnen de intramurale afdelingen.  

 

De Koperhorst heeft een apart team van verpleegkundigen niveau 4 of 5. Dit team 

zorgt 24/7 voor de verpleegkundige achterwacht en ondersteunt de zorgverleners 

bij complexe verpleegtechnische handelingen of situaties. Ook dragen de 

verpleegkundigen, via de onderlinge rol- en taakverdeling, bij aan de 

kwaliteitsontwikkeling en de bij/nascholing van zorgverleners.  

 

Ten tijde van het inspectiebezoek is het verzuim in De Koperhorst ongeveer 5,5%. 

 

Externe behandelfuncties 

De koperhorst heeft een erkenning voor de functie van behandeling. Het 

zorgkantoor verzilvert deze erkenning echter niet. In 2013 is met het zorgkantoor 

de afspraak gemaakt om in de komende jaren te komen tot 50% cliënten met een 

ZZP zonder behandeling en tot 50% cliënten met een VPT zonder behandeling. Dit 

past in de visie van de Koperhorst waarin het wonen zoveel mogelijk als thuis dient 

te zijn, met een eigen huisarts. De huisarts is voor alle cliënten de regisserende 

behandelaar. De huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog of 

de eerstelijns behandelaar inschakelen als dit nodig is. De Koperhorst werkt voor de 

reguliere huisartsenzorg vooral samen met twee huisartsenpraktijken in de wijk 

Schothorst.  
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Voor de beschikbaarheid van behandelfuncties zoals het specialisme 

ouderengeneeskunde, psychologie en diverse paramedische disciplines heeft De 

Koperhorst een samenwerkingsovereenkomst met een andere zorgaanbieder in de 

regio voor eventuele eerstelijns consultatie, diagnostisch onderzoek en het geven 

van behandeladviezen. 
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2 Conclusie 

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

hoe de inspectie de geleverde zorg beoordeelt. 

Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie over De Koperhorst. Een toelichting op 

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

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

2.1 Overzicht van de resultaten 

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

beoordeelt. 

 

  
 

Wat gaat goed 

De organisatie heeft betrokken zorgverleners die met aandacht en begrip de zorg 

leveren. Ook zet de zorgaanbieder zich in om een veilige zorg en leefomgeving te 

creëren. Er is veel aandacht voor het welzijnsaspect. 

 

Wat kan beter 

De zorgaanbieder heeft persoonsgerichte zorg onder de aandacht, maar moet de 

uitvoering hiervan op de werkvloer nog implementeren. 

In de verbetercyclus zijn de stappen van plannen en doen voor verschillende 

aspecten wel gebeurd. Echter, de stappen van toetsing en de borging van het beleid 

en de processen op uitvoerend niveau, zijn achtergebleven.  

 

Wat moet beter 

Cliënten moeten kunnen rekenen op zorg die aansluit bij hun zorgbehoeften en 

wensen. Dit moet op professionele wijze navolgbaar zijn in het cliëntdossier. 

Het methodisch werken, de juiste deskundigheid en professionele afweging moet 

beter. Een compleet en goed navolgbaar cliëntdossier is hierbij noodzakelijk. Net als 

het op tijd inschakelen en opvolgen van opdrachten en adviezen van de juiste 

multidisciplinaire deskundigheid. Daarbij moet de verantwoordelijkheidsverdeling 

voor alle partijen duidelijk zijn. Reflecties zijn onmisbaar om lerend te (kunnen) 

zijn. 

 

Conclusie bezoek 

De inspectie constateert tijdens dit bezoek, dat De Koperhorst op 10 van de 17 

normen (grotendeels) niet voldoet. De organisatie mist een visie over de wijze 

waarop de huidige en de toekomstige doelgroep passende zorg (blij ft) krijgen.  

Om de huidige én toekomstige doelgroep de zorg te kunnen bieden die zij nodig 

heeft, is het hebben én borgen van visie op de benodigde expertise inclusief een 

effectieve werkwijze, noodzakelijk. 

Thema 1: 

Persoonsgerichte 

zorg 
(5 normen)

Thema 2: 

Deskundige 

zorgverlener 
(7 normen)

Thema 3: Sturen op 

kwaliteit en 

veiligheid 
(5 normen)



Defintiief rapport van het inspectiebezoek aan Stichting De Koperhorst in Amersfoort op 16 augustus 2018 

 

 
Pagina 7 van 21 

 

Op organisatieniveau vraagt dit om een slagvaardige sturing en urgentiebesef op 

beleid en processen. Ook zijn een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling en 

goede ondersteuning van het personeel hierbij van belang. De inspectie dringt er op 

aan om deze aansturing voortvarend en daadkrachtig in te zetten. 
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3 Wat zijn de vervolgacties  

De inspectie heeft de bevindingen en conclusies van het onderhavige inspectiebezoek 

(augustus 2018) op 21 februari 2019 nabesproken1 met de bestuurder en een 

delegatie vanuit de organisatie, waaronder een lid van de raad van toezicht.  

 

Hieronder staat vervolgens beschreven wat de inspectie van de zorgaanbieder 

verwacht. 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 dat u verbetermaatregelen neemt op alle getoetste normen 

om aan alle normen te voldoen.  

De inspectie verwacht dat u daaraan binnen zes maanden na vaststelling van dit 

rapport voldoet. Van de resultaten van de genomen maatregelen verwacht de 

inspectie vóór 10 juni 2019 en resultaatverslag. 

 

Hoe dit resultaatverslag er uit moet zien kunt u teruglezen in de begeleidende brief. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 

Na ontvangst van de resultaatverslagen bezoekt de inspectie de Koperhorst 

opnieuw, om te toetsen of de genomen verbetermaatregelen in de praktijk 

navolgbaar zijn. 

                                                
1  Hierover heeft de zorgaanbieder een brief ontvangen met kenmerk: 2018-2249451 V2011186 
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4 Resultaten 

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

beoordeelt. De inspectie scoorde tijdens het bezoek of De Koperhorst wel, deels of 

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

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

Achtereenvolgens komen alle beoordeelde thema’s aan bod. 

 

De normen worden in een vierpuntschaal aangegeven in kleuren.  

De kleuren hebben de volgende betekenis:  

Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm 

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

De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. 

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

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

gewenste niveau; verbetering is noodzakelijk. 

Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm 

De instelling heeft nog helemaal niets gedaan of geregeld; 

verbetering is noodzakelijk. 

Blauw:  De norm is niet getoetst 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg 

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

cliënt. Kent de zorgverlener de cliënt, kent hij zijn geschiedenis, weet hij wat de 

cliënt belangrijk vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een evenwichtige 

en respectvolle relatie tussen een cliënt en de zorgverlener? Luistert de zorgverlener 

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

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

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

4.1.1 Resultaten 

Norm 1.12 

Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, 

behandeling en ondersteuning. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  

Uit gesprekken en de cliëntdossiers blijkt dat minimaal halfjaarlijks overleg met de 

cliënt is over het zorgaanbod. Cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers worden 

uitgenodigd voor het MDO. Bij inzage in elektronische cliëntendossiers (ECD) ziet de 

inspectie instemming van de cliënt(vertegenwoordiger) met het zorgplan. Ook 

kunnen cliënten(vertegenwoordigers) de rapportage lezen in het cliënt- en 

mantelzorgportaal. Cliëntenvertegenwoordigers vertellen dat in overleg veel 

mogelijk is. Als zij een voorstel doen voor de zorgverlening aan de cliënt wordt dit 

meestal gerealiseerd.  

 

Daarentegen maken zorgverleners binnen het team geregeld afspraken hoe met een 

cliënt om te gaan zonder de familie van de cliënt bij de overwegingen te betrekken. 

Afspraken over de zorgverlening aan cliënten zijn soms buiten het zorgplan en het 

ECD om gemaakt. En zijn dan niet (methodisch) verwerkt in de dossiervoering. Een 

voorbeeld is het toepassen van een tillift.  

                                                
2  Dit artikel geldt niet voor cliënten die zorg ontvangen op grond van artikel 3.3.3 Wlz (persoonsgebonden budget /PGB). 

Het recht op een zorgplanbespreking en een zorgplan zoals omschreven in de Wlz geldt niet voor deze groep cliënten. 
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Norm 1.2 

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

beperkingen. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm. 

 

De inspectie hoort in gesprekken en bij dossierinzage dat zorgverleners de 

levensgeschiedenis met informatie over de eigen gewoonten van een cliënt niet 

vastleggen en niet in alle gevallen kennen. In sommige dossiers ziet de inspectie 

een korte aantekening over het verleden. In de jaarplanevaluatie leest de inspectie 

dat nog niet bekend is wanneer de levensgeschiedenis in het ECD wordt 

meegenomen. 

Na afloop van dit bezoek kreeg de inspectie de informatie dat levensboeken 

aanwezig zijn. In deze levensboeken is de levensgeschiedenis verwerkt. Tijdens het 

bezoek hebben zorgverleners dit niet verteld aan de inspectie. 

 

Afspraken die zorgverleners zelf maken over de zorg aan een cliënt, maar ook 

gevraagde omgangsadviezen, blijken bij dossierinzage niet altijd opgenomen in het 

ECD of nauwelijks vindbaar. Ook treft de inspectie verouderde informatie over de 

zorgverlening aan, die nog wel gebruikt wordt door zorgverleners.  

 

Wel sluiten zorgverleners met activiteiten aan bij wat de cliënten prettig vinden. Zo 

ziet de inspectie een groep die enthousiast bezig is met een beweegactiviteit op 

muziek. Er rouleert op de locatie ook een zogenoemde speltafel die, bij gebruik, de 

cliënten stimuleert en activeert. Op een andere afdeling ziet de inspectie dat 

zorgverleners een passend spel doen met enkele cliënten. Ook wordt een praatje 

gemaakt om het contact tussen de cliënten te bevorderen. Verder vroeg een 

zorgverlener aan een inspecteur om alstublieft niet in de stoel van een van de 

cliënten te gaan zitten, omdat deze gehecht is aan die eigen plek.  

 

Norm 1.3  

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

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan deze norm.  

De inspectie ziet tijdens de rondgang en de observaties in het groepswonen, dat een 

aantal cliënten apart zit in een rolstoel waarop een tafelblad is vastgemaakt. 

Een cliënt was tijdens observatie apart gezet voor het raam met rug naar de rest 

van de cliënten. Tijdens maaltijd werd het rolstoelblad verwijderd om goed aan tafel 

te kunnen zitten  

Bij navraag is voor de zorgverlener niet helder waarom de cliënt een tafelblad nodig 

heeft. Ook uit dossierinzage is dit niet te achterhalen.  

 

Daarentegen ziet de inspectie tijdens de rondgang dat de cliënten hun 

zit/slaapkamer naar eigen smaak inrichten. In de huiskamer staan vertrouwde 

meubels van cliënten daar waar dit mogelijk is. De inspectie hoort hoe cliënten 

kunnen kiezen uit meerdere soorten drankjes. Dit drinken wordt actief aangeboden 

vanwege de warme dagen. Verder ziet de inspectie een zorgverlener samen oplopen 

met een cliënt die zelfstandig loopt. Bij navraag blijkt dat deze cliënt graag wat over 

de afdeling loopt maar dit niet meer alleen kan. Om deze redenen wordt de cliënt 

begeleidt.  

Wanneer cliënten niet willen meedoen met activiteiten respecteren zorgverleners 

dit. 
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Norm 1.4 

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

respect behandeld. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst aan deze norm.  

De inspectie ziet en hoort dat zorgverleners de cliënten met respect en aandacht 

bejegenen. Op de bezoekdag is een van de cliënten pasgeleden overleden. De 

inspectie is getuige van het moment van uitgeleiding van de cliënt naar het 

mortuarium. Ongeveer 20 zorgverleners komen op dat moment naar de voordeur 

om een stille staande groet te brengen.  

 

Ook ziet de inspectie dat cliënten een eigen schort krijgen aangeboden voor de 

maaltijd. Zorgverleners wijzen cliënten op de vrolijke teksten aan de voorzijde. 

Cliënten laten merken dat ze dit leuk vinden en vinden het niet erg om de schort 

aan te doen. Zorgverleners zitten tussen cliënten aan tafel en spreken op ooghoogte 

cliënten aan nadat ze eerst rustig contact maken. Zorgverleners spreken sommige 

cliënten met de voornaam aan als zorgverleners weten dat zij dit fijn vinden. 

Zorgverleners proberen om het onderling contact tussen cliënten op gang te 

brengen.  

 

Verder ziet de inspectie hoe zorgverleners nog een tussendoorafspraak bij de kapper 

regelen voor een jarige cliënt, zodat deze er tijdens het familiefeest mooi verzorgd 

uit zal zien.  

Op sommige woonkamers is een vogel aanwezig die de levendigheid bevorderd en 

reacties uitlokt.  

 

Uit gesprekken en documenten blijkt verder dat De Koperhorst zich bewust en actief 

inzet om een veilige woon- en leefsfeer te creëren. De organisatie is aantoonbaar 

alert op bijvoorbeeld pestgedrag en grijpt daadwerkelijk in bij signalen van 

ouderenmishandeling. 

 

Norm 1.5  

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

breiden.  

 

Deze norm is niet getoetst. 

4.2 Thema Deskundige zorgverlener 

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

ondersteunt en stimuleert hen structureel. 

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

zorgverleners zijn hiervoor voldoende deskundig. Zij weten ook wanneer hun 

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

werken. De zorgaanbieder zorgt voor een omgeving waarin zorgverleners 

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

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

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

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

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

verbeterd. 

- Do: de verbeteringen uitvoeren. 

- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste resultaat 

oplevert. 

- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
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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, 

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

beperkingen van de cliënt. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst niet aan de norm.  

Uit dossierinzage blijkt niet dat zorgverleners regelmatig alert zijn op 

gezondheidsrisico’s. Deze risico’s kan de zorgverlener niet terugvinden in het ECD. 

Als er wel signalen zijn van risico’s, bijvoorbeeld vanuit de rapportage, staat niet 

beschreven hoe de zorgverleners hiermee omgaan. Zo is bekend dat een van de 

cliënten snel gewicht verliest en moeilijk eet. Er zijn geregeld wondjes die lastig 

genezen. Zorgverleners vertellen dat ze afspraken hebben gemaakt met de keuken 

over het aanbieden van (eenzijdige) voeding. Hierbij is echter geen arts of diëtist 

betrokken geweest.  

 

Ook ziet de inspectie een dossier waarbij zorgverleners het advies van het Centrum 

voor Consultatie en Expertise (CCE) (om specifieke activiteiten aan te bieden) niet 

uitvoeren of vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

 

Bij een andere cliënt leest de inspectie over meerdere valincidenten per week. 

Daarom past de zorgverlening een sensor en een belmat toe. De afweging tussen de 

mogelijke alternatieven (welke alternatieven geprobeerd zijn en met welk resultaat), 

is in het ECD niet terug te lezen. Behandeldisciplines geven aan onvoldoende 

gelegenheid te hebben om volgens eigen professionele normen te werken. Eventueel 

contact met cliënten is veelal eenmalig, kortstondig en reactief van karakter. 

Behandeldisciplines vertellen dat de kwaliteit van zorgafspraken niet altijd past bij 

de feitelijke (gezondheids)behoefte van cliënten zelf. Soms weegt het interne beleid 

van De Koperhorst om bijvoorbeeld psychofarmaca terug te dringen te zwaar mee, 

volgens gesprekspartners. 

 

Bij cliënten met een relatief eenvoudige zorgbehoefte helpen de woonondersteuners 

sinds kort met ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Echter, invallers 

en woonondersteuners krijgen geen eigen account en kunnen in het ECD niet zelf de 

rapportage lezen. Ook kunnen zij niet eigen bevindingen en signalen beschrijven die 

wel relevant (kunnen) zijn.  

 

 

Norm 2.2 

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

wordt inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

De inspectie ziet bij inzage in zes cliëntendossiers op verschillende afdelingen dat 

vaste zorgverleners van niveau 3 rapporteren in het ECD. Echter, die dagrapportage 

is vaak niet gekoppeld aan de afgesproken doelen uit het zorgleefplan. Ook blijkt 

dat zorgverleners een veelvoud aan doelen formuleren voor de cliëntenzorg. Deze 

doelen zijn niet altijd uitgewerkt in specifieke acties. Ook hoort de inspectie dat heel 

wat afspraken over de zorg bij cliënten bestaan. Bijvoorbeeld over de manier van 

zorgverlening of benadering van een cliënt. Dit ziet de inspectie niet in alle gevallen 

terug in het zorgleefplan.  
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Hoewel minimaal halfjaarlijks overleg plaatsvindt over het verloop van de zorg, 

blijken de uitkomsten hiervan niet vastgelegd in het cliëntdossier. Dit blijkt uit 

dossierinzage.  

Daarnaast ziet de inspectie, in verslagen van het teamoverleg, afspraken staan over 

individuele cliëntsituaties. Bijvoorbeeld over het gebruik van een bepaalde tillift of 

de stand van het bed. Dit is in het desbetreffende dossier niet terug te vinden. Ook 

merkt de inspectie op dat op één van de afdelingen, naast het ECD, een papieren 

dossierdeel in gebruik is. In dit papieren dossier treft de inspectie een verouderd 

zorgleefplan aan.  

 

Behandeldisciplines geven aan dat zij geen tijd ervaren, of te weinig tijd en/of 

gelegenheid, hebben om de zorg en behandeling proactief te stroomlijnen en te 

coördineren en de voortgang te bewaken. Zorgverleners hebben geen inzage in het 

medisch zorgdossier van de cliënten. 

 

Norm 2.3 

De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te 

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

kunnen zij verbeteringen toepassen.  

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

Gesprekspartners geven aan dat er intern in De Koperhorst niet zoveel gelegenheid 

is voor reflectie. Het lukt bijvoorbeeld niet goed om periodiek teamoverleg te 

organiseren, zo hoort de inspectie van zorgverleners. De aanwezigheid is gewenst 

maar niet perse verplicht. Uit gesprekken blijkt dat het maken van heldere 

werkafspraken soms onder druk staat. Zo verloopt de praktijk anders dan wat het 

beleid van de zorgaanbieder is. De koperhorst gaat uit van verplichte aanwezigheid 

bij teamoverleg onder leiding van een EVV-er of contactverzorgende, zo blijkt uit de 

reactie van de zorgaanbieder op het conceptrapport. De zorgaanbieder heeft tevens 

aangegeven dat op elke afdeling regelmatig teamoverleg plaatsvindt en dat de 

verslagen digitaal beschikbaar zijn. Ook geeft de zorgaanbieder aan dat in het 

voorjaar heidedagen plaats hebben gehad, onder leiding van een teamcoach. Het 

thema ging over de zelforganisatie binnen de woonzorgteams. In gesprekken met 

zorgverleners komen deze heidedagen niet aan de orde bij dit inspectiebezoek.  

 

Op de bezoekdag treft de inspectie een teamoverleg van de verpleegkundigen. Ook 

een nachtverpleegkundige is bij dit overleg aanwezig. Desgevraagd vertellen zij dat 

alleen de onderlinge roosterafstemming op de agenda staat.  

In enkele verslagen van teamoverleg (in januari, medio mei en begin juli) leest de 

inspectie over een evaluatie van de onderlinge samenwerking en overlegcultuur. 

Deze evaluatie blijkt een van de vaste agendapunten, net als de acties naar 

aanleiding van zorgincidenten (MIC).  

 

De diensten overlappen elkaar met een kwartier. Op die manier is tijd vrijgemaakt 

om te kunnen overdragen. Echter, meerdere gesprekspartners geven aan dat voor 

een zorgvuldige overdracht in de praktijk niet altijd tijd is, of gelegenheid genomen 

wordt.  

 

Daarentegen leest de inspectie in documenten dat in het eerste kwartaal van 2018 

een coach beschikbaar is geweest, om te coachen bij proces en inhoud van het 

teamoverleg.  

Ook zijn de resultaten van het project ‘beter af met minder’ voor het terugdringen 

van psychofarmaca teruggekoppeld aan de voorschrijvende artsen. Op basis van 

onderbouwde conclusies zijn verbetermogelijkheden schriftelijk gecommuniceerd.  
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Eén van de afdelingen met veel kortdurende opnamen en complexe problemen ziet 

De Koperhorst als leerafdeling. Hier komen veel leerlingen te werken. Op deze 

afdeling is extra verpleegkundige formatie en specifieke deskundigheid beschikbaar 

voor het begeleiden van leerlingen.  

 

Norm 2.4 

Zorgverleners houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen in 

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

de groep cliënten waaraan ze zorg verlenen. 

 

Deze norm is niet getoetst. 

 

Norm 2.5 

De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 

afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

Uitgangspunt binnen De Koperhorst is dat overdag en in de avond op de afdeling 

altijd tenminste één verzorgende niveau 3 aanwezig is. Verder assisteren 

woonondersteuners met lichte zorg en/of bij de maaltijdverstrekking en eventuele 

welzijnsactiviteiten. Daarnaast is op sommige dagen een extra vrijwilliger aanwezig 

voor hand en spandiensten in de begeleiding van cliënten. Dit heeft de inspectie 

tijdens de rondgang en de observaties gezien. 

 

Bij de rondgang en tijdens observatie ziet de inspectie zorgverleners geregeld 

intensieve extra zorg leveren. Op een van de afdelingen hebben vier van de acht 

cliënten een BMRO infectie. Daarom zijn volgens De Koperhorst en diverse 

gesprekspartners extra maatregelen nodig tijdens de verzorging van de cliënten, 

zoals contactisolatie en het dragen van schorten en handschoenen. Ondanks deze 

extra taken voor zorgverleners, ziet en hoort de inspectie dat geen extra inzet van 

personeel plaats vindt 

 

In een andere situatie geeft één van de behandeldisciplines aan dat omgangsadvies 

geen effect laat zien. Het ontbreekt de zorgverleners aan gelegenheid voor één op 

één begeleiding zodra de cliënt signalen van onrust laat zien. De afgesproken 

passende acties in het omgangsadvies worden niet of laat uitgevoerd met als gevolg 

een toename van het onbegrepen gedrag. 

 

In De Koperhorst bepalen zorgverleners zelf welke prioriteiten nodig zijn voor de 

zorg en behandeling van alle aanwezige cliënten. Wat zorgverleners prioriteiten 

vinden verschilt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zorgverleners een advies van het CCE (in 

april ontvangen) nog niet uitgewerkt hebben in het zorgleefplan van de betreffende 

cliënt. Een SO en/of de psycholoog zijn niet bij de zorg betrokken, zo blijkt uit het 

cliëntdossier en gesprekken.  

 

Verder zijn afspraken, van deze cliënt, vanuit een MDO op 13 juli 2018 niet 

vastgelegd of uitgewerkt. Bedoelde afspraken over medicatie zijn wel bekend, zo 

vertellen zorgverleners; de huisarts heeft een recept uitgeschreven. De afweging 

voor deze medicatie, is niet duidelijk navolgbaar in het cliëntendossier, zo ziet de 

inspectie bij dossierinzage.  

 

Ook enkele huisartsen lichten toe dat het hen aan tijd ontbreekt om in De 

Koperhorst dossier te voeren. De complexiteit van de zorg vraagt veel meer tijd van 

een huisarts dan eigenlijk beschikbaar is, geven zij aan.  
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Wel hoort en leest de inspectie dat De Koperhorst meer huishoudelijke medewerkers 

aanstelt in de periode dat het inspectiebezoek plaatsvindt. Sommige teams werken 

al met huishoudelijke medewerkers. Gesprekspartners ervaren dat de 

woonassistenten dan meer tijd hebben voor toezicht, gezelschap en activiteiten met 

de cliënten in de huiskamers.  

 

De Koperhorst werkt met een groep vaste zorgverleners voor de nacht. Dan zijn drie 

zorgverleners aanwezig: één voor de ‘zorg thuis’, één voor de groepswoningen en 

één voor de andere cliënten van De Koperhorst. Eén van de drie zorgverleners is 

verpleegkundige. 

 

Ook stimuleert de zorgaanbieder het deelnemen aan de externe cursus 

Gespecialiseerde Verzorging Psychogeriatrie (GVP) en scholing op het gebied van 

gastvrijheid. Dit blijkt uit het scholingsplan van 2018 en 2019. Beide opleidingen 

zijn toegankelijk voor zorgverleners vanaf niveau twee. 

 

Norm 2.6 

Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 

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

goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

De inspectie leest in documenten dat de verpleegkundige met het aandachtsgebied 

‘Contactpersoon Infectie Preventie’ (CIP) de cliëntenzorg op het punt van hygiëne 

coördineert. Zoals beschreven in de richtlijnen (WIP) betrekt De Koperhorst de 

afdeling infectiebestrijding van de GGD en een microbioloog bij het maken van 

afspraken, zo blijkt uit gesprekken en documenten.  

 

Echter, de inspectie ziet tijdens het inspectiebezoek dat zorgverleners op de afdeling 

de contactisolatie niet of gedeeltelijk uitvoeren. De inspectie ziet zorgverleners 

zonder schort, maar wel met handschoenen, met een cliënt lopen. Ook ziet de 

inspectie dat zorgverleners verzadigd incontinentiemateriaal in de gewone 

prullenbak op de afdeling weggooien. De zorgverlener kiest tijdens de 

observatieperiode bewust voor het welzijn van de cliënt en niet voor het 

beschermen van de hygiëne in het algemeen. De zorgverlener legt hierover uit dat 

deze cliënt zich onrustig voelt en aandacht nodig heeft om valpartijen te 

voorkomen. Van deze cliënt is de BMRO besmetting niet terug te vinden in het 

zorgdossier. 

 

Bij de rondleiding ziet de inspectie dat medicatie op naam van een overleden cliënt  

geretourneerd is en toegevoegd is aan de algemene voorraad. Dit is niet volgens de 

interne afspraak binnen De Koperhorst.  

 

De behandelende huisartsen hebben geen specifieke kadercursus gevolgd op het 

gebied van de ouderengeneeskunde en zijn naar zegge niet bekend met 

behandelprotocollen op het gebied van gedragsproblemen. Zij volgen dan ook niet 

persé de richtlijn voor het omgaan met onbegrepen gedrag als behandeling nodig 

lijkt.  

 

Wel ondersteunen de huisartsen een lopend project dat gericht is op het 

terugdringen van psychofarmaca. In dat verband is bijscholing geweest vanuit de 

SO en de apotheek. Daarover hoort de inspectie in gesprekken dat het streven naar 

minder psychofarmaca soms zo ver gaat dat zorgverleners andere cruciale 

gezondheidsbelangen van een cliënt over het hoofd zien (zoals het voorkomen van 

uitputting bij loopdrang). De signalen hiervan blijken door betrokken zorgverleners 
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niet tijdig onderkend of voorzien. De eventuele (indirect aangeleverde) adviezen 

over gedrag en omgang van cliënten kunnen psychologen niet opvolgen terwijl de 

professionele gedragscode dit wel vereist. 

 

Ook hoort en leest de inspectie dat zorgverleners in De Koperhorst alert en 

adequaat reageren op de relevante signalen van ouderenmishandeling. Zo heeft De 

Koperhorst onlangs bijvoorbeeld voor een kwetsbare cliënt een ongewenste situatie 

kunnen beëindigen. De Koperhorst heeft aangifte gedaan bij de politie, zo verneemt 

de inspectie uit gesprekken en documenten. Zorgverleners blijken de meldcode te 

kennen. Zij krijgen hierover collectieve voorlichting en instructies vanuit het 

management.  

 

Norm 2.7 

Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 

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

duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

Uit dossierinzage en gesprekken met behandeldisciplines blijken zorgverleners 

verzoeken van behandelaars niet altijd zorgvuldig op te volgen. Dit gebeurt vaker bij 

zorgverleners met een lager deskundigheidsniveau. Zo blijkt bijvoorbeeld bij een 

cliënt met een hart- en vaatziekte dat het wekelijks wegen niet is gebeurd.  

 

Over een cliënt voor wie De Koperhorst het CCE inschakelt, blijken desgevraagd 

geen van de behandelaars hiervan op de hoogte te zijn, of het CCE advies (april 

2018) te kennen.  

 

Voor het proactief regisseren van zorg en behandeling hebben huisartsen en 

eerstelijns behandelaren geen tijd, zo verneemt de inspectie in gesprekken. 

Volgens de bestuurder loopt de multidisciplinaire behandeling deels zo, omdat 

middelen ontbreken om behandeldisciplines in eigen dienst te nemen en deels 

omdat De Koperhorst de visie heeft dat in een normale ‘thuissituatie’ ook niet direct 

behandeldisciplines beschikbaar zijn.  

 

Daarentegen zijn de huisartsen positief over het feit dat zij vaker iets te vroeg dan 

te laat ingeroepen worden. Gesprekspartners vertellen dat het oproepen vaak 

gebeurt via een teamleider of oproepbare verpleegkundige dienst.  

Naar eigen zegge nemen huisartsen gewoonlijk de specialistische adviezen over die 

zij krijgen van de specialist ouderengeneeskunde. Paramedici zoals fysiotherapie, 

ergotherapie of diëtiek worden ook door de huisarts ingeschakeld als deze dit nodig 

acht.  

Zorgverleners in De Koperhorst ervaren een goede bereikbaarheid van de huisartsen 

en hun vervangers. 

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 

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

sturen op de kwaliteit van zorg en coördineren en controleren wat er gebeurt op de 

werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico’s op de 

werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen. 

4.3.1 Resultaten 

Norm 3.11 

De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt 

de veiligheid van de cliënt.  
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Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  

De Koperhorst noemt in haar beleidsplan op bladzijde 5 een visie op zorg waarbij 

klantgerichtheid het uitgangspunt van al het handelen is. De Koperhorst beschrijft 

zichzelf als een ambitieuze zorgorganisatie, waar mensen met een groot hart de 

handen uit de mouwen willen steken en zich samen met anderen willen verbinden 

aan de organisatie. De Koperhorst biedt persoonlijke zorg met eigenheid in een 

omgeving die klein blijft om groots te presteren. Het draait om de relatie tussen 

diegene die aandacht en ondersteuning nodig heeft en diegene die dat geeft. 

Deze visie is in het beleidsplan van De Koperhorst uitgewerkt in vier kernwaarden: 

servicegerichtheid, betrouwbaar, respectvol en nabijheid. 

 

Echter de visie en het daarbij behorende stappenplan is nog niet in al zijn omvang 

geïmplementeerd. De inspectie ziet in de praktijk dat zorgverleners de visie 

toepassen bij het benaderen van de cliënten. In het consequent volgens afspraak 

handelen ziet de inspectie dit niet in alle gevallen terug. 

 

Norm 3.2 

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

verbetering van de zorg. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm  

Volgens leidinggevenden en zorgverleners worden alleen de meldingen geanalyseerd 

over medicatieveiligheid en het vallen van cliënten. Deze analyses zijn beperkt en 

vooral kwantitatief van aard. Naar onderliggende (inhoudelijke) oorzaken en 

preventieve maatregelen is nauwelijks gezocht. Daarnaast ziet de inspectie geen 

verbetervoorstellen of genomen maatregelen naar aanleiding van analyses terug. 

Van alle overige incidenten of bijna incidenten is alleen de frequentie bekend. 

Afwijkend van interne afspraken blijken zorgverleners het thema MIC-meldingen 

niet altijd te bespreken in het teamoverleg om verbeterpunten af te spreken.  

  

Wel leest de inspectie in documenten en vertellen gesprekspartners dat de 

medicatieveiligheid is verbeterd. Een voorbeeld is dat het correct voorschrijven van 

medicatie is verbeterd omdat zorgverleners beter evalueren. 

 

Norm 3.3 

De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels aan deze norm.  

De organisatie heeft fors ingezet op betere zorg met de start van het project ‘beter 

met minder’ Het gebruik van psychofarmaca wordt strikt gemonitord en bewaakt 

met kennelijk een goed effect.  

Ook regelt De Koperhorst externe audits om de kwaliteit van zorg te monitoren, als 

onderdeel van het PREZO-systeem. Aandachtspunten zijn door de bestuurder 

opgepakt, behalve de structuur voor de behandeldisciplines in de zorg. 

 

Klachten van cliënten en signalen van medewerkers worden al bij eerste opvang 

serieus onderzocht en waar mogelijk gekoppeld aan concrete verbetermaatregelen. 

De bestuurder heeft periodiek overleg met de cliëntenraad, 

klachtenopvangfunctionaris en de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor 

medewerkers.  

 

Monitorgegevens met betrekking tot bezetting en zorgbehoefte zijn op dit moment 

vooral bedoeld voor het bewaken van de financiële condities in de organisatie. In 

het kwartaal evaluatie voor 2018 is op sommige aspecten beschreven welke 
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vorderingen gemaakt zijn en wat nog aandacht nodig heeft. Over sommige 

onderwerpen is nog geen monitoring beschikbaar. En is de borging van sommige 

processen onvoldoende. Bijvoorbeeld of zorgverleners werken volgens de gemaakte 

afspraken. 

 

Norm 3.4 

De zorgaanbieder schept binnen de locatie en het team van zorgverleners 

voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. 

 

Volgens de inspectie voldoet De Koperhorst grotendeels niet aan de norm.  

Volgens gesprekspartners ontbreekt het aan een aanspreekcultuur. Elkaar 

aanspreken op gedrag of bij het niet handelen volgens afspraak, is nog niet bij alle 

zorgverleners een vanzelfsprekendheid. De communicatie verloopt geregeld indirect. 

De teamleiders hebben regelmatig overleg met de contactverzorgenden (EVV-ers) . 

Echter een structureel overleg tussen de leidinggevende en de overige zorgverleners 

vindt niet plaats, zo geven de gesprekspartners aan. Het is de taak van de 

contactverzorgenden om dit in het eigen team, tijdens de werkbesprekingen op te 

pakken. Uit gesprekken en observaties blijkt dat sommige contactverzorgenden 

overzichtsvaardigheden, gezag en voorbeeldgedrag missen. Op verzoek van de 

contactverzorgende kan de teamleider bij een werkbespreking van een team 

aanwezig zijn  

 

Daarentegen ziet de organisatie wel dat contactverzorgenden het niet altijd even 

makkelijk vinden om processen binnen een team goed te laten verlopen (zie ook de 

toelichting bij 2.3). Daarom heeft de organisatie, ten tijde van het inspectiebezoek, 

het voornemen een teamcoach in te zetten bij het begeleiden van teams en de 

contactverzorgenden. Het eerste onderwerp wat de teamcoach oppakt, is de 

aanspreekcultuur en het professionaliseren van de teamoverleggen. 

 

Verder maakt de organisatie onderdeel uit van een lerend netwerk. Aan dit netwerk 

nemen tot nu toe beleids- en kwaliteitsmedewerkers deel. Voor zorgverleners is 

deze mogelijkheid ten tijde van het bezoek niet aanwezig.  

 

Norm 3.51 

Zorgverleners handelen naar de gemaakte afspraken om tot een evenwichtig 

samenspel te komen tussen zorgverlener, cliënt en informeel netwerk om goede, 

veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. 

 

De norm is niet getoetst. 
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Bijlage 1 Methode  

De inspectie toetst of de zorg wordt gegeven zoals is voorgeschreven in wetten, 

veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 

Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 

bezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te 

vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door Stichting 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: 

aantal cliënten uit welke huiskamer/team/afdeling; 

- 3 aantal cliëntvertegenwoordigers van afdelingen;  

- Observatie van 10 cliënten op twee afdelingen, zie uitleg over de methode hieronder; 

- Gesprekken met omstreeks 15 uitvoerende medewerkers van verschillende afdelingen; 

- Telefoongesprekken met 5 behandelaars; 

- Gesprekken met bestuurder en een teamleider als vertegenwoordiging vanuit het 

management(team);  

- 6 cliëntdossiers van 3 afdelingen; 

- documenten, genoemd in bijlage 2; 

- een rondgang over vier afdelingen van de locatie. 

 

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

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

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

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

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

zorgverleners. Daarna zijn de inspecteurs voor een groot deel van de tijd op de 

afdelingen of in de woningen aanwezig. In verschillende huiskamers observeren de 

inspecteurs cliënten en zorgverleners. Tijdens de observatie kijken de inspecteurs 

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

zorgverleners is. Verder kijken de inspecteurs waarom vrijheidsbeperkende 

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

over? 

 

De inspecteurs voeren door de dag heen gesprekken met zorgverleners, 

behandelaren, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadleden. Ook worden 

cliëntdossiers en documenten ingezien. 

 

Overlegvormen kunnen bijgewoond worden zoals bijvoorbeeld een multidisciplinair 

overleg of een overdrachtsmoment.  
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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? Wordt met de cliënten gepraat, een liedje gezongen, een 

spelletje gedaan, gewandeld? Hoe is de stemming van cliënten, hoe betrokken zijn 

zij bij hun omgeving? 

 

Na de observatie volgt een gesprek met de zorgverleners waarin situaties die de 

inspecteurs hebben gezien aan de orde komen. Zo krijgen de inspecteurs een beter 

beeld hoe de individuele cliënten de zorg ervaren. 

 

Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 

van Bradford. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

- Overzicht van de zorgprofielen van cliënten in De Koperhorst;  

- Overzicht van fte’s van zorgverleners;  

- Overzichten van ziekteverzuim en personeelsverloop; 

- Overzicht van scholing in de afgelopen twee jaar aan de medewerkers van deze 

locatie en de planning voor het lopende jaar; 

- Overzicht van MIC-meldingen en daarvoor ingezette verbeteracties; 

- Strategisch beleidsplan 2015-2020 met visie en kernwaarden van de zorgaanbieder; 

- Kwaliteitsplan plus kwartaalevaluatie jaarplan 2018; 

- Verslag van audit d.d. 2-5-2018 met betrekking tot zorg voor cliënten met een dementie; 

- Terugkoppeling De Koperhorst – resultaat verbetertraject (Beter af met minder); 

- Monitor psychofarmaca mei en juni 2018; 

- Monitor incidenten cliënten mei en juni 2018; 

- Verslagen van teamoverleggen op 29-1-2018, 14-5-2018 en 5-7-2018; 

- Twee evaluatieverslagen van de vertrouwenspersoon Stichting De Koperhorst (Q1 en 

Q2 2018. 


