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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 20 maart 2019 een 
onaangekondigd bezoek aan De Twentse Zorgcentra, locatie LosserHof (Rondweg 
34), (hierna: LosserHof (Rondweg 34)) in Losser. 
 
De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Het toetsingskader is slechts een selectie hieruit. Als de 
inspecteurs het tijdens het bezoek nodig vinden ook andere thema’s te onderzoeken 
dan doen zij dit. De inspecteurs benoemen de onderzochte thema’s dan apart in dit 
rapport.  
 
De in dit rapport gebruikte begrippen liggen vast in een verklarende woordenlijst. 
 
De inspecteurs verzamelen informatie door middel van observaties, een rondleiding, 
het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsen de thema’s persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  
Waar de inspectie naar kijkt ligt vast in een toetsingskader. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie bezoekt LosserHof (Rondweg 34) om zich een beeld te vormen of de 
geboden zorg voldoet aan wet- en regelgeving. Ook zijn er twee meldingen geweest. 
Deze meldingen onderzocht de inspectie apart van dit bezoek. De inspectie toetst 
tijdens dit bezoek tevens het effect van de verbeteringen die De Twentse Zorgcentra 
inzette naar aanleiding van het onderzoek naar de meldingen.  
 

1.2 Beschrijving LosserHof (Rondweg 34)1 
De locatie LosserHof valt onder De Twentse Zorgcentra. De LosserHof is een 
instellingsterrein. Er wordt intensieve zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking gegeven. Er is een hoog aandeel van zwaardere zorgprofielen en meerzorg 
waarbij complex gedrag regelmatig voorkomt. Op het terrein bevinden zich 54 groepen; 
dagbesteding en woongroepen. Er zijn in totaal 361 cliënten.  
 
Rondweg 34 is één van de woonlocaties van De Twentse Zorgcentra op het terrein van 
de LosserHof. De locatie heeft zes appartementen/kamers, waarvan één crisiskamer. 
Vier appartementen/kamers bevinden zich in een gang vlak bij de keuken. De twee 
andere appartementen/kamers liggen, gescheiden door de tussenwand, aan de andere 
kant van het gebouw.  
 
Cliënten 
Op Rondweg 34 woont een groep die intensieve zorg op het vlak van een meervoudige 
beperking (MVB) en een licht verstandelijke beperking (LVB) met moeilijk verstaanbaar 
gedrag krijgt. De groep is gericht op ontwikkeling en behandeling. Van de zes cliënten 
hebben vijf een zorgzwaarte VG 07, waarvan drie met meerzorg. Eén cliënt heeft een 
zorgprofiel crisisopvang/spoedzorg GHZ. De drie cliënten met meerzorg worden 
individueel begeleid en twee cliënten worden in ‘groepsverband’ begeleid. De ene helft 
van de cliënten heeft dagbesteding buiten de groep. De andere helft heeft een 
individueel dagprogramma met activiteiten die passen bij hun individuele behoeften. De 
zorgverleners van Rondweg 34 geven dit programma vorm. 

                                                
1 De informatie voor de locatiebeschrijving is afkomstig van De Twentse Zorgcentra. Sommige passages zijn integraal 

overgenomen. 

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
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Personeel 
Op de locatie werken begeleiders A (7,3 fte), begeleiders B (8,9 fte) en begeleiders C 
(1,1 fte). Daarnaast is er ook een leerling niveau 4 leerjaar 1 (0,8 fte) werkzaam op de 
locatie. In totaal is de inzet op de locatie 18,1 fte. Het ziekteverzuim schommelt de 
laatste zes maanden tussen de 10,9 procent en de 22 procent. Op dit moment zijn er 
geen openstaande vacatures.  
 
Bij de zorg op de locatie zijn meerdere behandelaren structureel betrokken, waaronder 
de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en gedragsdeskundigen.  
 
Aansturing 
De Twentse Zorgcentra werken volgens de principes van zelforganisatie. Op ‘zwaardere’ 
groepen zetten De Twentse Zorgcentra een senior begeleider/teamondersteuner in. Als 
gedrag ingewikkeld is, zetten De Twentse Zorgcentra interventiespecialisten in. Dit zijn 
zorgverleners die gedragskundige adviezen praktisch hanteerbaar maken voor het 
team.  
 
Ontwikkelingen 
De Twentse Zorgcentra gaan regisseurs werven; dit zijn ontwikkelingsgerichte 
managers die teams (die onder druk staan) gaan begeleiden. 
 
De zorgaanbieder kijkt hoe ze de veranderingen op de locatie Rondweg 34 kan borgen 
zodat er stabiliteit en continuïteit op de groep blijft. Daarbij is ook aandacht voor het 
multidisciplinaire team. 
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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 LosserHof (Rondweg 34). 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. 

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaande diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie LosserHof 
(Rondweg 34) beoordeelt. Een toelichting op de kleuren in de diagrammen staat in 
hoofdstuk 4. 
 

 
Legenda 

    voldoet 

    voldoet grotendeels 

    voldoet grotendeels niet 

    voldoet niet 

  niet getoetst 

2.2 Wat gaat goed 
Op LosserHof (Rondweg 34) werkt een betrokken en bevlogen team dat de cliënten 
op een onvoorwaardelijke wijze ondersteunt. Het team biedt veel nabijheid aan de 
cliënten en laat in woord en gebaar zien dat de cliënten er mogen zijn. 
 
Op meerdere niveaus werken zorgverleners en behandelaren op een 
multidisciplinaire manier samen. Hierbij staat het belang van de cliënt steeds 
voorop.  
 
De Twentse Zorgcentra investeert in ondersteuningsprogramma’s die beter 
aansluiten bij de zorgvragen en de behoeften van de cliënten. 

2.3 Wat kan beter 
Het bieden van structuur, bijvoorbeeld in de vorm van dagprogramma’s, botst soms 
met de eigen regie van de cliënt. Hierdoor kunnen zorgverleners op sommige 
momenten de eigen regie van de cliënt over het hoofd zien. 
 
Zorgverleners hebben meestal met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers overleg 
over de zorg. Het is begrijpelijk dat ze deze keuze maken, omdat de cliënt vaak een 
dergelijke bespreking niet aankan. Toch komt het voor dat wensen van cliënten die 
zij zelf uitspreken en op termijn mogelijk haalbaar zouden kunnen zijn, niet 
terugkomen in het zorgplan. Ook wensen die een cliënt wel heeft maar niet haalbaar 
zijn volgens zorgverleners staan niet in het zorgplan. Zorgverleners nemen cliënten 

Thema 1: 
Persoonsgerichte 

zorg 
(5 normen)

Thema 2: 
Deskundige 
zorgverlener 
(7 normen)

Thema 3: Sturen op 
kwaliteit en 
veiligheid 

(3 normen)
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niet altijd voldoende mee in de uitleg over de reden van het niet realiseren van de 
wensen.  
 
Cliënten moeten erop kunnen rekenen dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg die 
ze krijgen geen risico loopt doordat de indeling van de locatie goed toezicht 
belemmert. Dit vraagt om aanpassingen die goed toezicht wel mogelijk maken. 

2.4 Wat moet beter 
Zorgverleners moeten voor de cliënten op structurele basis een overzicht maken van 
de mogelijke risico’s die de cliënten kunnen lopen en hoe ze deze risico’s zoveel als 
mogelijk kunnen voorkomen. 
 
Het team moet, met als basis de systematische reflectiemomenten, een teamplan 
maken waarin zij acties opnemen die de zorg voor de cliënten beter maakt. Ook kan  
meer geleerd worden van incidenten in de zorg. 

2.5 Conclusie bezoek 
LosserHof (Rondweg 34) voldoet voor een groot deel aan de door de inspectie 
getoetste normen. Op twee normen voldoet de locatie nog grotendeels niet. Na een 
onrustige periode is momenteel sprake van een sterk en betrokken team dat de 
cliënten goed ondersteunt en begeleidt. Verdere verbetering is nog nodig. De 
Twentse Zorgcentra zijn zich bewust welke verbeteringen nodig zijn om aan alle 
normen voor goede en veilige zorg te voldoen. Dit bewustzijn treft de inspectie aan 
op zowel management- als teamniveau. Dit geeft de inspectie, mede gelet op het 
verandertraject dat momenteel loopt, op dit moment voldoende vertrouwen dat De 
Twentse Zorgcentra de gewenste verbeteringen zullen doorvoeren.   
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van De Twentse Zorgcentra verwacht. 
Daarna geeft de inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

3.1 Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit bezoek een beeld gekregen van de kwaliteit en veiligheid 
bij LosserHof (Rondweg 34). Zij gaat er vanuit dat de bevindingen uit hoofdstuk 4 
voldoende handvatten geven om aan de normen te (blijven) voldoen. Dit geldt ook 
voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg op andere locaties. Met dit rapport sluit 
de inspectie het bezoek af. 
 
Dit betekent dat de inspectie in 2019 De Twentse Zorgcentra niet opnieuw bezoekt. 
Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet op 
orde zijn, kan zij opnieuw op bezoek komen. 
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4 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft per thema de normen, het oordeel en de bevindingen.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

deze norm alleen positieve punten.  
Licht groen: 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 hij2 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 voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels aan deze norm.  
Zorgverleners voeren waar mogelijk met de cliënt een jaarlijks Mijn leven-gesprek en 
anders met de cliëntvertegenwoordigers. In het zorgplan komt niet altijd de wens van 
de cliënt terug.  
 
Een zorgverlener vertelt dat zorgverleners waar mogelijk de cliënten betrekken bij 
de bespreking van hun plan tijdens het jaarlijkse Mijn leven-gesprek. Hij vertelt dat 
zij hier terughoudend mee omgaan omdat de cliënten kwetsbaar zijn. Hij licht toe 
dat de cliënten vóór hun opname vaak overvraagd zijn in hun zelfstandigheid. 
Hierdoor kregen de cliënten veel spanning en vertoonden zij moeilijk verstaanbaar 
gedrag. Een gesprek over hun wensen en afspraken voor ondersteuning zou, zo zegt 
de zorgverlener, dezelfde reacties bij de cliënt kunnen oproepen. Gesprekspartners 
vertellen dat zij het gesprek over het zorgplan meestal met de familie of de wettelijk 
vertegenwoordiger voeren, zonder dat de cliënt hierbij aanwezig is.  
 
Een zorgverlener zegt dat bij de multidisciplinaire overleggen (MDO) over een cliënt 
altijd de ouders aanwezig zijn en ze dan spreken over de voortgang van de zorg en 
wat er verder mogelijk is voor de cliënt (de inspectie ziet dit terug in een 
evaluatieverslag). De cliënt kan ook aanwezig zijn, maar per gesprek kijken de 
zorgverleners of de cliënt het op dat moment aan kan en het hem geen extra stress 
geeft.  
                                                
2  Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook ‘zij’. 
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De inspectie ziet in het zorgdossier dat de kopjes boven de doelen vanuit het 
perspectief van de cliënt zijn opgeschreven, “Wat is mijn doel, wat doe ik zelf en wie 
helpt me mee”. De beschrijving die eronder staat gaat meer over de cliënt. 
 
Een cliënt vertelt dat zij eigenlijk niet continu een-op-eenbegeleiding wil omdat zij 
nu rustiger is en niet meer zo snel boos wordt. Ze wil vaker in de woongroep zijn en 
ook in de avond met de groep mee-eten. Nu mag ze, zo zegt zij, alleen op de kamer 
met een zorgverlener eten. De zorgverleners kennen de wens van deze cliënt. De 
inspectie ziet dat deze wens van de cliënt of de reden van het geen gehoor geven 
hieraan, niet in haar zorgplan staan. De wettelijk vertegenwoordiger zegt dat de 
zorgverleners wel proberen soms geen een-op-eenbegeleiding te geven, maar dat in 
die situaties de cliënt al snel weer roept om de zorgverlener. 
 
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) aan deze norm. Zorgverleners 
zijn goed op de hoogte van de wensen en behoeften van de cliënt.  
 
Een zorgverlener vertelt de inspectie over iedere cliënt wat de achtergrond van deze 
cliënt is en welke ondersteuning deze cliënt nodig heeft. Hij spreekt over een cliënt 
waarmee hij en zijn collega’s op dit moment aan het ‘bouwen’ zijn zodat de cliënt 
weer ambulant kan gaan wonen. Ze werken met hem volgens de stappen van het 
fasehuis. Hierbij hanteren zij als eerste fase het bieden van stabiliteit. Als voorbeeld 
noemt hij het dagprogramma en de gerichtheid op basisveiligheid voor deze cliënt. 
Na deze fase gaan zorgverleners zich richten op de uitbouw van sociale contacten 
van deze cliënt. Hierbij benoemt de zorgverlener als voorbeeld het mee-eten van de 
cliënt met de groep in plaats van met een-op-eenbegeleiding op de eigen kamer. De 
derde en laatste stap is het uitbouwen van het ‘wenselijke normale leven’. De 
inspectie ziet deze stappen terug in het integratief behandelplan van deze cliënt. 
Hierin staat uitgebreid het perspectief van de cliënt beschreven met een 
kortetermijn- en langetermijnbeschrijving plus de acties voor de zorgverleners. 
 
Een andere zorgverlener vertelt over een cliënt die hij al lang kent en die de laatste 
jaren veel van woonplek is veranderd. De cliënt heeft autisme en wordt, zo zegt de 
zorgverlener, al zijn hele leven niet begrepen. Door de combinatie van veranderende 
huisvesting en autisme loopt de cliënt vast en vertoont hij veel agressie. Bij opname 
hebben ze hem eerst in de crisiskamer laten wonen. In deze periode kreeg de cliënt 
een-op-eenbegeleiding. Toen het beter ging verhuisde hij naar een andere kamer op 
de locatie. De zorgverlener zegt dat hij en zijn collega’s nu kijken of zij de een-op-
eenbegeleiding bij de cliënt kunnen afbouwen. Ze willen met hem werken aan een 
mooi en zinvol leven en daar past deze begeleiding niet bij. De inspectie hoort dit 
gedurende de dag van meerdere zorgverleners over meer cliënten terug.  
 
Een cliënt vertelt dat de zorgverleners haar goed kennen en weten hoe ze haar 
moeten ondersteunen. De zorgverleners weten nu dat als zij boos is zij haar even 
met rust moeten laten, zodat zij stoom kan afblazen en weer tot rust komt. Daarna 
kunnen ze weer met elkaar praten, aldus de cliënt.  
 
De inspectie ziet in het bezoek aan de kamer van een cliënt op de binnendeur 
meerdere schema’s hangen. Er hangt een schema voor de week en voor de maand. 
Ook is met pictogrammen duidelijk gemaakt wat de cliënt in de ochtend gaat doen. 
De zorgverlener vertelt dat hij samen met de cliënt deze picto’s aan het begin van 
ieder dagdeel opplakt. De cliënt vertelt dat dit haar overzicht en rust geeft. Ze zegt 
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dat zorgverleners haar nieuwe dingen op het allerlaatste moment vertellen omdat ze 
anders erg gespannen raakt. 
 
Gesprekspartners vertellen dat iedere cliënt een dagprogramma heeft. Dit 
dagprogramma geeft structuur aan de begeleiding en de zorg die de cliënten nodig 
hebben. Een cliënt vertelt dat dit programma haar veel houvast geeft en zij hierdoor 
veel rustiger is geworden. Tijdens de rondgang hoort de inspectie zorgverleners 
onderling overleggen over de voortgang van het dagprogramma van een cliënt. 
 
De regiomanager vertelt over Workhome. Dit is een dagbestedingslocatie waar 
cliënten onder begeleiding activiteiten krijgen om op een goed manier de dag door 
te komen. Cliënten zijn vrij om hier hun eigen voorkeur en ritme te volgen.  
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over hun leven en 
welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels aan deze norm. 
Zorgverleners nemen de regiemogelijkheden van cliënten serieus. Niet altijd zijn 
keuzes die de zorgverlener maakt in de mate van regie die de cliënt krijgt, voor de 
cliënt zelf duidelijk.  
 
Een cliënt laat haar kamer aan de inspectie zien. In de kamer ziet de inspectie 
spullen die de cliënt belangrijk vindt. Zo hangen aan de muur veel foto’s van haar 
familie en haar vriend. Ook zijn er veel spulletjes van haar favoriete band. Ze zegt 
dat zij zich thuis voelt op de locatie. Ze vertelt dat zij veel baat heeft bij haar 
dagprogramma en daarvan kan afwijken als zij bijvoorbeeld moe is. Ze benadrukt 
wel dat het belangrijk is haar programma te volgen omdat dit haar geholpen heeft. 
Zij zegt dat zij dit ook tegen een andere cliënt die op de locatie woont vertelde om 
deze cliënt te stimuleren ook haar dagprogramma te gaan volgen. Een zorgverlener 
bevestigt dat dit inderdaad is gebeurd.  
 
Een zorgverlener spreekt over een cliënt die kleine briefjes achterlaat met dingen 
die zij graag wil. De zorgverleners proberen daar zo veel mogelijk invulling aan te 
geven. Een andere zorgverlener vertelt dat de cliënten op de locatie koken. Ze 
mogen zelf kiezen wat ze gaan eten en doen daar, samen met een zorgverlener, 
boodschappen voor.  
 
Bij de cliënt die recent op de locatie woont heeft de AVG de anti-psychotica 
afgebouwd. Hij mag zelf bepalen of de andere medicatie er ook af kan.  
 
Een wettelijk vertegenwoordiger vertelt dat de zorgverleners eigen regie voor de 
cliënt belangrijk vinden en kijken hoe ze de cliënt meer vrijheid kunnen geven. 
 
De inspectie ziet dat in de middag in de keuken een tafeltennistafel is neergezet 
voor een cliënt die graag pingpongt. Hij speelt een wedstrijdje met de zorgverlener. 
Ook mag hij graag gamen op zijn kamer. Hij vertelt dat hij hier de ruimte voor krijgt 
maar dat hij dit niet onbeperkt mag. Deze cliënt vertelt dat hij graag meer wil 
werken maar dat dit niet mogelijk is omdat zijn zorgverleners hem houden aan de 
invulling van zijn dagprogramma. Hij vindt dit niet fijn omdat dit hem beperkt. In 
het zorgplan van de cliënt leest de inspectie dat de cliënt onlangs uitbreiding van 
zijn werkuren met één uur kreeg. De cliënt wil graag meer uitbreiding en kan 
desgevraagd de inspectie niet uitleggen waarom voor hem de afspraak geldt dat hij 
niet meer uren op een dag mag werken. Ook vertelt de cliënt dat hij ervaart dat 
zorgverleners vertellen dat ze met hem afspraken maken, maar dat dit geen 
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afspraken zijn maar regels. Afspraken maak je samen en regels bepalen 
zorgverleners, aldus de cliënt. Hij vindt dit oneerlijk. 
 
Zowel een cliënt als een zorgverlener vertellen dat het dagprogramma leidend is en 
dat dit soms de eigen regiemogelijkheid van de cliënt in de weg kan staan. Ook 
vertelt een cliënt dat hij graag grotere en snellere stappen wil zetten in wat hij kan 
en mag. Hij benoemt dat dit zo niet in het dagprogramma staat en voor hem niet 
duidelijk is waarom de begeleiding kiest voor al die kleine stapjes.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) aan deze norm. Zorgverleners 
tonen in hun handelen dat het bieden van nabijheid en vertrouwen aan cliënten bij 
hen hoog in het vaandel staat.   
 
Alle zorgverleners spreken op een warme en respectvolle wijze over de cliënten. Zij 
vertellen met enthousiasme en betrokkenheid over de stappen die de cliënten 
hebben gezet sinds ze op de locatie wonen. Een zorgverlener haalt het voorbeeld 
aan van een cliënt die in zijn leven veel meemaakte. Hij wil voor de cliënt zorgen  
en hem stappen laten maken. Daarbij benadrukt hij dat dit alleen op basis van een 
goede relatie kan gebeuren. 
 
Een zorgverlener vertelt dat bij een cliënte die in het verleden grensoverschrijdend 
gedrag vertoonde, het team alleen vrouwelijke zorgverleners inzet. Tijdens de 
overdracht hoort de inspectie dat een vrouwelijke zorgverlener die middag deze 
cliënt begeleidt.  
 
Een zorgverlener vertelt dat hij en zijn collega’s er onvoorwaardelijk voor de cliënt 
willen zijn. Dat zij hem nabijheid willen geven en het gevoel dat hij er mag zijn. Ze 
werken met vaste teams waarmee ze het vertrouwen bij de cliënt vergroten. 
Hierdoor weet de cliënt op wie hij terug kan vallen als zorgverleners iets nieuws met 
de cliënt willen doen en dit niet lukt.  
 
Een cliënt pakt tijdens het gesprek met de inspectie de hand van een zorgverlener 
vast. Zij vindt het gesprek spannend en zoekt zo nabijheid bij de zorgverlener. 
Tijdens de overdracht in de middag hoort de inspectie van de zorgverlener dat het 
gesprek de cliënt veel energie kostte. Ze hebben daarom samen een lange 
wandeling gemaakt. Tijdens deze wandeling leunde de cliënt tegen de zorgverlener 
aan en kwamen de vragen van de inspectie terug. De zorgverlener vertelde haar 
‘lekker’ haar rust te pakken en een muziekje te luisteren op haar kamer. Tijdens de 
rondgang hoort de inspectie muziek uit de kamer van deze cliënt.  
 
In het gesprek wil de cliënt ook vertellen over haar vakantie. Zij komt even niet uit 
haar woorden en ze vraagt de zorgverlener het verhaal te vertellen. De zorgverlener 
moedigt echter de cliënt aan het gesprek zelf te voeren en dat doet zij dan ook. 
 
Een wettelijk vertegenwoordiger vertelt dat haar cliënt zich thuis voelt op de locatie. 
De cliënt voelt zich gehoord en de zorgverleners helpen haar wanneer ze daarom 
vraagt. 
 
 
Norm 1.5  
De norm is niet getoetst. 
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4.2 Thema Deskundige zorgverlener 
De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de zorgvragen van de cliënten. De 
zorgverleners zijn voldoende deskundig. Zij kennen de grenzen van hun 
deskundigheid. Daarnaast zijn zorgverleners in staat om samen te werken. De 
zorgaanbieder zorgt voor de voorwaarden waaronder zorgverleners methodisch 
kunnen werken. De zorgverlener is in staat methodisch te werken. Methodisch 
werken garandeert dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg continu onder de 
aandacht is van alle zorgverleners.  
 
Methodisch werken houdt in dat zorgverleners werken volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en een plan maken hoe deze kunnen 

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

oplevert. 
- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
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 gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels niet aan deze 
norm. Niet bij iedere cliënt is duidelijke welke risico’s er zijn en welke acties ingezet 
moeten worden om dit risico zo veel als mogelijk te voorkomen. 
 
De inspectie ziet in de zorgdossiers bij één cliënt geen risico-inventarisatie en bij 
één cliënt een verouderde inventarisatie. In het huidige elektronisch cliëntdossier 
(Mijn leven) staat in de lijst met standaardformulieren geen inventarisatielijst. De 
zorgverlener vertelt dat van de cliënten de risico’s in beeld zijn, maar dat deze niet 
op een structurele wijze in beeld worden gebracht.  
 
De behandelaren vertellen dat er op dit moment geen inventarisatie van de risico’s 
wordt gemaakt, maar dat De Twentse Zorgcentra daar wel weer mee gaan 
beginnen. De gedragsdeskundige vertelt dat bovenliggende risico’s wel voor een 
deel in het zorgplan terugkomen. De inspectie ziet dit terug in het zorgplan van één 
cliënt. Ze ziet dat staat beschreven welke risico’s de cliënt kan lopen en wat de 
zorgverlener dan moet doen.  
 
De manager behandeldienst zegt dat de zorgaanbieder werkt aan een methode om 
per ontwikkelingsniveau bijbehorende risico’s voor cliënten in beeld te brengen.  
 
De inspectie ziet in een overzichtslijst van onvrijwillige zorg alle vrijheidsbeperkende 
maatregelen die een cliënt kan krijgen. De lijst ziet er uitgebreid en volledig uit. 
Onduidelijk is voor de inspectie welke stappen zorgverleners zetten bij de minder 
bovenliggende vrijheidsbeperking, zoals het bewaren van eten achter slot. In het 
integratief behandelplan van een cliënt leest de inspectie dat het aantal fysieke 
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fixaties voor deze cliënt moet verminderen. De inspectie ziet dit niet als doel (met 
onderliggende acties) in zijn zorgplan terug. 
 
De AVG vertelt dat de organisatie de vrijheidsbeperkende maatregelen met een 
hogere frequentie wil gaan evalueren, namelijk eens in de drie maanden. De 
inspectie ziet in het elektronisch cliëntdossier dat de maatregelen eens per jaar 
geëvalueerd worden. Ook ziet ze dat deze evaluatie niet volledig is. Een 
zorgverlener vertelt dat tijdens een MDO was besloten dat bij een cliënt een stang 
voor zijn raam kon worden verwijderd, omdat deze maatregel niet meer nodig was 
voor de cliënt. De inspectie leest hierover niets terug in het verslag van dit MDO. 
 
De wettelijk vertegenwoordiger vertelt dat bij een cliënt van haar de zorgverleners 
en behandelaren steeds kijken wat de mogelijkheden zijn om de cliënt meer vrijheid 
te geven, maar wel binnen een bepaalde veiligheid. Zij zegt ook dat de 
zorgverleners alleen in uiterste gevallen vrijheidsbeperking toepassen en dat dit ook 
in de MDO’s aan de orde komt. Ze is, zo zegt ze, goed op de hoogte wanneer er 
vrijheidsbeperking plaatsvindt. 
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels aan deze norm.  
De PDCA-cyclus is in het handelen van zorgverleners en in hun dossiervorming over het 
algemeen terug te zien. 
 
Gesprekspartners vertellen dat op basis van het Mijn leven-gesprek met ouders, 
wettelijk vertegenwoordiger en cliënt een zorgverlener een zorgplan voor de cliënt 
opstelt. De gedragsdeskundige leest dit plan mee en is eindverantwoordelijk voor de 
inhoud van het plan. In het plan staan de doelen voor de cliënten en de acties om een 
doel te bereiken. Ook schrijven zij op hoe op dit doel gerapporteerd moet worden. Het 
integratief behandelplan dat de gedragsdeskundige maakt is mede basis voor de keuze 
van de doelen.  
 
Zorgverleners rapporteren dagelijks op de doelen of op relevante momenten, 
bijvoorbeeld als de cliënt contact heeft met zijn familie. De voortgang van de cliënt 
bespreken zij eens in de vier tot zes weken in het MDO. In het MDO zitten de 
gedragsdeskundige, de AVG, zorgverleners van wonen en werken en de manager a.i. 
Ook kunnen ouders deelnemen als zij dit willen. De inspectie ziet in het dossier van een 
cliënt de verslagen van de MDO’s over deze cliënt terug. 
 
In het dossier van een cliënt die iedere vrijdagavond met haar vriend doorbrengt staat 
niet de achterliggende motivatie voor de frequentie en de duur van het bezoek. De 
behandelaren kunnen dit wel vertellen. Wel staat in het zorgplan van de cliënt dat 
zorgverleners haar helpen in het leren kennen van haar eigen lichaam.  
 
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 voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels aan deze norm.  
Bij het team is reflecteren op zorgverlening en leren hiervan vanzelfsprekend. 
Doorvertaling van de reflectie kan beter. 
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Zorgverleners vertellen dat zij eens in de zes weken een teamvergadering hebben. 
Een vast onderdeel van dit overleg is intervisie. Aan de hand van individuele 
casuïstiek bespreken de zorgverleners hoe zij een cliënt begeleiden, waar ze 
tegenaan lopen en of en hoe ze hier beter mee om kunnen gaan. Ook tijdens de 
dagelijkse overdrachten (in de ochtend en de middag) is er ruimte voor reflectie. 
Tijdens de overdracht die de inspectie bijwoont, vertelt een zorgverlener welke lijn 
hij heeft aangehouden en waarom, bij een cliënt tijdens diens verblijf in de 
huiskamer. De deelnemers van het overleg benadrukken vervolgens naar elkaar dat 
het belangrijk is dat iedereen deze lijn voor de cliënt aanhoudt, zodat de cliënt weet 
waar hij aan toe is. 
 
De zorgverlener zegt dat hij in zijn rol als meewerkend voorman met alle individuele 
zorgverleners gesprekken voert. Hier komen ieders gewenste ontwikkeling en de 
wijze van zorgverlening van de zorgverlener aan bod. 
 
Meerdere gesprekpartners vertellen dat binnen het team sprake is van een goede 
cultuur rond het geven en ontvangen van feedback. Iedereen heeft, zo zegt een 
zorgverlener, een eigen mening en geeft die ook. Aanspreken op gedrag van elkaar 
is normaal in dit team, aldus een zorgverlener. 
 
Een zorgverlener vertelt dat een aantal zorgverleners onlangs op de muur van het 
kantoor vakjes met de namen van de cliënten maakte. De zorgverleners moesten 
met post-it notes aangeven welke vrijheidsbeperkende maatregelen de cliënten 
krijgen. De zorgverlener vertelt dat zij de uitkomsten gaan bespreken in de 
teamvergadering. Met deze actie wil het team het bewustzijn rond 
vrijheidsbeperking vergroten. 
 
Een zorgverlener vertelt dat hij en zijn collega’s doorlopend kijken naar de manier 
waarop zij zorg verlenen want “dat is nodig bij deze groep”. Hij zegt dat het team 
nog geen aparte dag heeft gehad die alleen in het teken van reflectie stond, en ook 
nog geen teamplan heeft opgesteld. Wel vertelt de zorgverlener dat het team eind 
december 2018 een visiedag had over hoe te werken op de locatie. Deze dag kreeg 
nog geen vervolg.  
 
Norm 2.4 
Zorgverleners houden relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, 
veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
 
De 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 LosserHof (Rondweg 34) aan deze norm. 
De cliënten kunnen erop rekenen dat er voldoende zorgverleners zijn die over de 
juiste deskundigheid beschikken. 
 
Op de locatie krijgen drie cliënten een-op-eenbegeleiding. Daarnaast is er nog een 
andere zorgverlener beschikbaar voor de andere cliënten. Eén zorgverlener treedt 
op als meewerkend voorman. Hij begeleidt voor de helft van zijn tijd cliënten en de 
andere helft besteedt hij aan cliëntzaken en het team. In de nacht is geen 
zorgverlener aanwezig. De locatie maakt gebruik van de nachtdienst die over het 
terrein loopt. Deze nachtdienst luistert uit en maakt drie ronden over de locatie in 
de nacht. 
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Een zorgverlener zegt dat momenteel sprake is van een stabiel team. Dit was tot 
anderhalf jaar terug anders. De zorgverleners van het team hebben sinds januari 
2019 een contract van veertig uur gekregen, maar werken 36 uur. Hierdoor blijven 
er uren over die zij bij uitval van een collega, door bijvoorbeeld ziekte, kunnen 
inzetten. De zorgverlener vertelt dat de locatie hierdoor geen beroep hoeft te doen 
op invalkrachten die onbekend en daarmee niet vertrouwd zijn voor de cliënten. De 
zorgverlener benoemt dat de complexiteit van de cliënten op de locatie het ook 
nodig maakt dat zorgverleners die de cliënten kennen, hier werken. 
 
Zowel de behandelaren als het management spreekt over een jong en gretig team 
met veel potentie. De meeste zorgverleners zijn HBO-geschoold en hebben affiniteit 
met de doelgroep. De behandelaren vertellen wel dat het belangrijk is het team 
soms af te remmen omdat het team anders te grote stappen wil maken. Ook 
benoemen ze dat het team nog de neiging heeft te veel vast te willen houden aan de 
dagprogramma’s. De inspectie hoort van een cliënt dat hij ervaart dat het 
dagprogramma hem niet veel ruimte geeft om ervan af te wijken (zie norm 1.3). 
 
De wettelijk vertegenwoordiger spreekt over een gedreven team dat zich inzet om 
cliënten te laten groeien en zij vindt het “top” wat het team weet te bereiken. Bij 
vragen kan ze gelijk contact opnemen met de zorgverleners. Zij is erg tevreden over 
de samenwerking. 
 
In de eerste helft van 2018 kreeg het team iedere maand training over het 
leefklimaat voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en moeilijk 
verstaanbaar gedrag. De behandelaren woonden deze training waar mogelijk bij.  
 
Voor 2019 staan, zo blijkt uit een scholingsoverzicht 2019, de volgende trainingen 
op het programma: de training middelengebruik, de training activerende 
gesprekstechniek en twee doorlopende trainingen voor intervisie en fysieke 
weerbaarheid. Ieder jaar is het mogelijk, zo zegt een zorgverlener, een e-learning 
over het verstrekken van medicatie en vrijheidsbeperking te volgen. 
 
Norm 2.6 
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken. 
 
De norm is niet getoetst. 
 
Norm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) aan deze norm. Zorgverleners 
maken gebruik van de meerwaarde van het multidisciplinair werken en de inbreng 
van externe deskundigen. 
 
De regiomanager vertelt dat voor de Rondweg 34 en locaties met dezelfde doelgroep 
iedere twee weken een centraal MDO plaatsvindt. In dit MDO zitten de AVG, de 
gedragsdeskundige, de manager a.i., de zorgverleners van de betreffende locaties, 
de activiteitencoördinator van Workhome en af en toe de nachtdienst. In dit overleg 
bespreken zij de lopende gang van zaken, casuïstiek en incidenten. Op deze manier 
wil de organisatie de afstemming in werkwijzen en keuzes borgen. Ook maken de 
gesprekspartners afspraken over wie waarvoor verantwoordelijkheid is.  
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Daarnaast is er eens in de vier tot zes weken een MDO voor iedere cliënt (zie norm 
2.2). 
 
In een gesprek met een zorgverlener hoort de inspectie dat voor een cliënt het 
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) meekeek. Het CCE gaf advies voor het 
dagprogramma van de cliënt en de samenstelling van het team rond deze cliënt. 
Ook hoort de inspectie van een zorgverlener dat bij een cliënt met complexe 
zorgvragen het team de expertise van een andere zorgaanbieder inschakelde. 
 
De behandelaren vertellen dat de zorgverleners veranderingen bij cliënten goed 
kunnen inschatten en hen op tijd betrekken. De gedragsdeskundigen zijn ongeveer 
twee keer per week tijdens de middagoverdracht aanwezig om te kijken wat op de 
locatie speelt. 

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Goede zorg en deze op niveau houden begint bij een goed management. Managers 
a.i. 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 zorgverleners 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 voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels aan deze norm.  
De visie van De Twentse Zorgcentra is: “Jouw leven ondersteunen we samen, 
dichtbij en deskundig”. De inspectie ziet tijdens haar bezoek dat zorgverleners 
handelen volgens deze visie. De Twentse Zorgcentra heeft ontwikkelingen ingezet 
om de basiszorg beter vorm te geven. 
 
In 2017 startte De Twentse Zorgcentra met de pilot LVB. De organisatie deed dit 
omdat in de zorg voor de cliënten met LVB en moeilijk verstaanbaar gedrag weinig 
samenhang was. Ook kregen deze cliënten onvoldoende de juiste passende zorg en 
ondersteuning. Dit leidde tot veel onrust op De LosserHof. De Twentse Zorgcentra 
stelden een manager a.i. aan die structuur aanbracht en lijnen uitzette. Dit leidde 
tot de concentratie van cliënten met LVB en moeilijk verstaanbaar gedrag op twee 
woningen. Ook zette hij in op het verbeteren van het multidisciplinair werken, wat 
voor deze doelgroep noodzakelijk is, aldus de regiomanager. Alle gesprekspartners 
vertellen dat door deze wijzigingen de zorg beter is geworden en de rust weer is 
teruggekeerd. De manager a.i. hoopt dat De Twentse Zorgcentra de ingezette lijn 
blijven vasthouden. Hij vertelt dat de huidige werkwijze goed past bij de behoeften 
van de cliënten en de daarop afgestemde handelswijze van de zorgverleners. Hij 
zegt dat het belangrijk is dat de functie van meewerkend voorman voor het team 
behouden blijft, waardoor het geborgd blijft dat ontwikkelingen ook verder 
doorzetten en resultaten behouden blijven. Het management vertelt later dat zij 
bezig is te bepalen hoe zij de ingezette veranderingen in het veranderproces gaat 
opnemen (zie volgende alinea).  
 
Het management vertelt dat De Twentse Zorgcentra op dit moment hard aan het 
werk zijn om de basiszorg weer op orde te brengen. Er lopen in totaal achttien 
projecten. Eén van deze projecten is het project ondersteuningsprogramma’s. In dit 
project worden door het behandelteam drie programma’s gemaakt voor de 
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doelgroepen ernstig meervoudig beperkte cliënten (EMB), MVB cliënten en LVB 
cliënten. Op basis van deze programma’s maakt de organisatie keuzes voor 
behandelmethodieken en de inzet van zorgverleners. Ook zullen deze programma’s 
informatie gaan bieden over de gewenste clustering en de huisvesting voor de 
betreffende cliënten. Het managementteam geeft aan dat ze de voortgang van de 
achttien projecten nauwlettend volgt. Per 1 april 2019 gaan de 
ondersteuningsprogramma’s van start, aldus de regiomanager. 
 
Meerdere gesprekpartners vertellen dat het gebouw (uit 2007) niet goed aansluit bij 
de doelgroep die er woont. Gesprekspartners vertellen, en de inspectie ziet bij haar 
rondgang, dat de indeling goed toezicht op alle cliënten moeilijk maakt. Om de 
cliëntgerichtheid en de veiligheid van cliënten beter te kunnen borgen is het 
hierdoor nodig extra personeel in te zetten, aldus gesprekspartners.  
 
De manager a.i. vertelt dat zijn voorkeur uitgaat naar woongroepen van acht 
personen omdat dan de exploitatie van de locaties beter zal zijn. Op dit moment 
liggen er verbouwingsplannen bij het management. De zorgverleners leverden hier 
de input voor. Een zorgverlener benoemt dat het management spoedig positief 
besluit, zodat op korte termijn met de verbouwing van Rondweg 34 begonnen kan 
worden. 
 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet LosserHof (Rondweg 34) grotendeels niet aan deze norm. 
De locatie heeft geen teamplan en het werken met incidenten (melden en analyseren) is 
niet op orde. 
 
Het kwaliteitsrapport 2017 van De Twentse Zorgcentra vertelt dat ieder team 
jaarlijks een teamplan maakt met te realiseren doelen voor dat jaar. De voortgang 
van deze doelen bespreekt het team geregeld, ook met de cliënten en de ouders / 
wettelijk vertegenwoordigers. Een zorgverlener vertelt dat er op dit moment geen 
teamplan is voor de locatie. In het teamdashboard ziet de inspectie wel een format 
voor dit plan, maar dit is niet gevuld. 
 
In het teamdashboard ziet de inspectie overzichten per maand en per jaar voor 
onder andere verzuim, incidenten en vrijheidsbeperking. Uit de overzichten voor 
incidenten en vrijheidsbeperking ziet de inspectie een piek in meldingen in de 
vakantieperiodes. Gesprekspartners kunnen desgevraagd de inspectie niet toelichten 
of en zo ja welke sturing op deze informatie plaatsvond.  
 
Een zorgverlener vertelt dat hij voor incidenten een formulier invult dat naar de 
gedragsdeskundige gaat. De ernst van de melding is dan bepalend voor de 
vervolgactie. De zorgverlener zegt dat de meldingen iedere twee weken in het 
centraal MDO besproken worden. Tevens bespreken deelnemers daar of 
aanpassingen nodig zijn en of er schade is voor de cliënt en de zorgverlener.  
Uit analyse van een aantal meldingen maakte de zorgverlener met zijn collega’s op 
dat deze het gevolg waren van de beperking in het toezicht door de indeling van de 
locatie. Hij vertelt dat dit de reden is dat het team aandringt op een verbouwing (zie 
ook norm 3.1).  
 
Een zorgverlener vertelde dat hij niet van iedere verbale agressie een melding 
maakt. Hij doet dit alleen als er sprake is van een bedreigende situatie. 
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Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
De norm is niet getoetst. 
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteur toetst of de zorg wordt gegeven zoals is voorgeschreven in wetten, 
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. De inspectie vergelijkt en weegt de 
informatie uit deze bronnen. Vervolgens beoordeelt de inspectie of de geboden zorg 
door LosserHof (Rondweg 34) voldoet aan relevante wetten, veldnormen, 
professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. In de 
bevindingen beschrijft de inspectie per norm welke informatiebronnen zijn gebruikt 
om tot dit oordeel te komen en welke methode zij daarvoor gebruikt heeft.  
 
Tijdens het bezoek heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt: 
- gesprekken met twee cliënten; 
- een telefoongesprek met de wettelijk vertegenwoordiger;  
- drie gesprekken met zorgverleners; 
- een gesprek met de behandelaren (twee gedragsdeskundigen en de AVG); 
- drie gesprekken met het management(team);  
- twee cliëntdossiers; 
- documenten, genoemd in bijlage 2; 
- een rondgang over 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 
a.i., 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 Geraadpleegde documenten 

De inspectie heeft de met * gemarkeerde documenten opgenomen in haar archief. 
De overige documenten vernietigt de inspectie na vaststelling van het rapport. 
 
- overzicht van de zorgprofielen van de cliënten;  
- overzicht van de fte’s van zorgverleners;  
- overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop van de laatste twaalf 

maanden; 
- overzicht van scholing voor 2019; 
- overzicht van MIC-meldingen en daarvoor ingezette verbeteracties van deze 

locatie(s) van de laatste zes maanden; 
- visie en kernwaarden van de zorgaanbieder; 
- visie op persoonsgerichte zorg; 
- kwaliteitsrapport 2017 en concept 2018. 
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