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Thuiszorg
in de knel

Cliënten die worden vastgezet, ongeschoold
personeel dat insuline en sondevoeding toedient:
50 inspectierapporten schetsen een alarmerend beeld
van de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg.
En de toezichthouder grijpt nauwelijks in.
Tekst Frouke Tamsma Illustratie Senne Trip

Voor dit artikel zijn
de resultaten
geanalyseerd
van de meest recente bezoeken
die de Inspectie
Gezondheidszorg
en Jeugd in 2017
en 2018 aflegde
bij 50 thuiszorg
organisaties. De
peildatum is 16 mei
2018. De thuiszorg
organisaties variëren sterk in grootte:
sommige verzorgen
en verplegen minder
dan 5 cliënten, andere meer dan 100.
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H

et is al jaren overheidsbeleid
om ouderen en zieken zo
lang mogelijk thuis te laten
wonen, en ze alleen als het
echt niet meer gaat te verplegen in een
instelling. Voor de vaak intensieve zorg
die mensen nu thuis achter de voordeur
krijgen, is het essentieel dat deze goed
en veilig verloopt. Maar dat gebeurt
schrikbarend vaak niet, blijkt uit een
analyse door de Consumentenbond van
50 rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft opgemaakt na bezoeken aan thuiszorgorganisaties in 2017 en 2018.
De inspectie gaat onder andere na of
medewerkers bevoegd zijn om medische
handelingen uit te voeren, of medicijnen

correct worden toegediend en of fouten
worden gemeld. 48 van de 50 organisaties voldeden ten tijde van het eerste
inspectiebezoek niet aan de 15 randvoorwaarden die de inspectie opstelde
voor het leveren van veilige en goede
zorg. Alea Care in Den Haag en Sterck
Amsterdam deden dat als enige wel.
24 organisaties scoorden op minder dan
5 van de 15 randvoorwaarden een voldoende, waarbij er 7 zelfs aan geen enkele randvoorwaarde voldeden.
Zo lezen we dat Lacta Fides Health
Care in Schiedam beweert te werken
volgens de HKZ-standaard (een systeem
voor kwaliteitsverbetering), maar daar
merkt de inspectie tijdens haar bezoek
weinig van. De organisatie kan geen
enkel document overleggen over het
verbeteren van kwaliteit, de bekwaamheid van personeel, het melden van
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Zelf je
thuiszorg
kiezen
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Zorg aan huis wordt uit
verschillende potjes gefinancierd. Wie recht heeft
op vergoede zorg (een ‘indicatie’ heeft), moet bij de
gemeente zijn voor huishoudelijke hulp, begeleiding en zorg voor kinderen,
en bij de zorgverzekeraar
voor verpleging, persoonlijke zorg en 24-uurszorg. Wie
geen indicatie heeft, maar
toch thuiszorg wil (zelf betaald), kan terecht bij een
particuliere instelling.
Het is tot op zekere
hoogte mogelijk je zorgverleners zelf te kiezen. Met
een zogenoemd persoonsgebonden budget (pgb.nl)
koop je zelf zorg in en kies
je de zorgverleners zelf. Bij
thuiszorg in natura bepaalt
de zorgaanbieder waar je
recht op hebt en hoe je die
zorg krijgt. Dan hoef je zelf
niet veel te doen, maar het
beperkt wel je keuzemogelijkheden.
Voor wie zelf de keuze wil
maken: thuiszorgorganisaties die zijn aangesloten bij
Actiz of BTN onderschrijven
de algemene voorwaarden
van deze brancheorganisaties. Kwaliteitsinformatie is
onder meer te vinden op
zorgkaartnederland.nl,
kiesbeter.nl en bij zorgverzekeraars.
augustus 2018 GEZONDGIDS
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Reactie
Inspectie
Gezondheidszorg
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Toen wij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om een
reactie op onze bevindingen
vroegen, reageerde die (ingekort) als volgt: ‘De inspectie
treedt altijd proportioneel op.
De maatregel die we treffen
moet in verhouding staan tot
het risico. De maatregel “verscherpt toezicht” wordt pas
opgelegd als we vinden dat er
structureel op meerdere fronten iets mis is in de organisatie.
Een nog zwaardere maatregel
zoals een “aanwijzing” wordt
getroffen als er bijvoorbeeld
structureel op meerdere onderwerpen dingen niet goed gaan
en we geen vertrouwen hebben in de verbeterkracht van de
instelling.
Niet voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en
goede zorg is inderdaad een
risico, maar instellingen krijgen
van ons ook de kans te verbeteren. Daarbij is vertrouwen belangrijk. Heeft de inspectie er
vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een
extra risico en dus wordt de
kans op een bezoek in het kader van ons risicotoezicht nog
groter.’
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incidenten, verklaringen omtrent het
gedrag van personeel of iets dat daarop
lijkt. ‘Lacta Fides toont geen kennis van
professionele standaarden’, oordeelt de
inspectie. Bij Rapsodi Healthcare in
Amersfoort zijn er ‘risico’s in de personeelsopbouw’: verzorging van smetplekken, het aanreiken van medicatie en het
douchen met een douchestoel gebeurt
door medewerkers zonder opleiding.
Daarnaast is er onvoldoende personeel
om alle benodigde verpleging en verzorging voor de 18 cliënten te dekken.

Fatale afloop
De verzorgers en verplegers van het Rotterdamse Dagelijkse Ondersteuning &
Zorg (DOZ), dat tijdens het onderzoek 127
cliënten heeft, zijn voor tweederde ongeschoold mantelzorger. Zij krijgen geen
enkele vorm van scholing of begeleiding,
maar dienen wel insuline en sondevoeding toe. Terwijl de bestuurder van DOZ
tegen de inspectie zegt voor verpleegkundige handelingen een bevoegde medewerker in dienst te hebben, constateert de
inspectie dat het betreffende personeelslid
geen verpleegkundige opleiding heeft.
Aries Zorg in Apeldoorn levert intensieve
zorg aan cliënten die door het hele land
wonen, maar er werkt maar één hiertoe
opgeleide verpleegkundige. ‘In de praktijk
komt het er op neer dat een ongeschoolde
medewerker verantwoordelijk is voor de
zorg’, aldus de toezichthouder.
Verder is de inspectie op sommige
websites van instellingen ‘onjuiste en
misleidende’ informatie tegengekomen.
Rapsodi Healthcare adverteert met

Personeel zet
cliënten vast in hun
rolstoel en zet
deze op de rem

24-uurszorg voor cliënten met dementie
zonder hiervoor de kennis en kunde in
huis te hebben. En Susanna Zorg in Amsterdam maakt goede sier met ‘zorg door
verpleegkundigen’, terwijl er helemaal
geen verpleegkundigen werken.
Alle 48 instellingen die hun zaken niet
of niet volledig op orde hadden, ontvingen van de inspectie een lijst met verbeterpunten, om na enkele maanden opnieuw beoordeeld te worden. Van de 35
instellingen die tijdens de door ons onderzochte periode zo’n herbeoordeling
kregen, scoorden er 19 nog steeds onvoldoendes. Sommige hadden zich in de
tussentijd zelfs helemaal niet verbeterd.
Zo lezen we dat het Rotterdamse DOZ
inmiddels wel een opleidingsplan heeft
aangeleverd, maar dat dat alleen bestaat
uit het aanbieden van een EHBO-cursus.
Candeas Thuiszorg in Amsterdam
verklaarde eerst nog dat haar cliënten
niet in hun vrijheid worden beperkt.
Maar bij nadere inspectie komt naar
voren dat het personeel deuren voor
cliënten op slot doet, cameratoezicht
houdt, gebruikmaakt van vastbindende
verpleegdekens, cliënten vastzet in hun
rolstoel en rolstoelen op de rem zet. Elk
beleid of toestemming hiervoor ontbreekt, terwijl vrijheidsbeperking altijd
een grote impact op cliënten heeft. ‘Door
langdurige en/of onjuiste toepassing kan
bij hen grote fysieke of psychische schade ontstaan’, schrijft de inspectie.
Onveilige zorg bij cliënten thuis kan
zelfs een fatale afloop hebben, blijkt uit
calamiteitencijfers van de IGJ die de
Consumentenbond heeft opgevraagd. In
2016 en 2017 zijn in totaal 81 incidenten
met ernstig letsel gemeld als direct gevolg van de thuiszorg die mensen kregen. Hierbij zijn 41 mensen overleden.
Het gaat bijvoorbeeld om val- en til
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ongelukken, cliënten die zijn gestikt in
hun eten of drinken, en om geweld gebruikt door zorgverleners tegen cliënten.

Op de radar
Zorg die structureel niet aan de randvoorwaarden voldoet, leidt tot risico’s
voor cliënten, stelt de inspectie. Maar
in plaats van in te grijpen houdt de toezichthouder er eerder een beleid van
pappen en nathouden op na.
Aanbieders leveren om te beginnen
vaak al jaren zorg voordat de inspectie ze
op de radar krijgt. Ozon Zorg in Ulft bijvoorbeeld biedt zeker sinds 2014 verpleging, 24-uurszorg en terminale zorg aan,
maar de inspectie bezocht deze organisatie pas op 27 november 2017 voor het
eerst. De toezichthouder constateert dan
‘een risico in de zorgverlening’. Ozon
Zorg bleek op geen enkel punt aan de
vereiste randvoorwaarden te voldoen en
de deskundigheid en inzet van het personeel stonden niet in verhouding tot de
zware zorg die de 34 cliënten – onder wie
dementerenden en verstandelijk beperkten – nodig hadden. Toch kreeg Ozon
Zorg van de inspectie tot februari 2018
de tijd om aanvullende documenten aan
te leveren. Afgelopen mei had de inspectie de resultaten hiervan nog niet op haar
website gepubliceerd.
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Het is een raadsel
Als DOZ Rotterdam op 19 mei 2017 voor
het eerst wordt geïnspecteerd, levert de
organisatie al minstens drie jaar intensieve verpleging. DOZ voldoet dan eveneens aan geen enkele randvoorwaarde
en krijgt een verbetertraject van drie
maanden. Pas begin november publiceerde de inspectie hiervan de resultaten: aan 11 randvoorwaarden wordt nog
steeds niet of niet volledig voldaan.
Wie denkt dat de inspectie op zo’n
moment daadwerkelijk ingrijpt, komt
bedrogen uit. Geen van de 50 door ons
bekeken organisaties is door de inspectie
onder verscherpt toezicht geplaatst. Zij
worden alleen aan een andere afdeling
binnen de inspectie overgedragen, waar-

na gewoon een nieuwe cyclus van bezoeken en controleren begint. Terwijl de
thuiszorgorganisaties ondertussen ook
gewoon doorgaan met het leveren van
de onverantwoorde zorg. Het is een
raadsel waarom de inspectie niet ingrijpt
bij die organisaties. Is er soms een groot
tekort aan thuiszorg en denkt de IGJ:
‘Liever slechte zorg dan geen zorg’?
De Consumentenbond concludeert
dat de inspectie onvoldoende optreedt
tegen organisaties die niet (volledig) aan
de randvoorwaarden voldoen. ‘Zorg die
men thuis nodig heeft, moet goed en
veilig zijn’, zegt directeur Bart Combée.
‘Het laten voortbestaan van zorg die daar
niet aan voldoet, is onacceptabel. De
soms wrange voorbeelden staan in de
rapporten van de IGJ zelf. Aan deze organisaties gegeven waarschuwingen blijken bij een hernieuwd onderzoek van de
IGJ vaak aan dovenmansoren gericht.’ De
Consumentenbond vindt dit onacceptabel en eist snel actie van de minister van
VWS en de inspectie. ■
VOLGENDE KEER

In de volgende Gezondgids leest u wat er
is gedaan aan de falende thuiszorg.
MEER INFORMATIE

Op gezondgids.nl vindt u een
overzicht van de resultaten van alle
50 thuiszorgorganisaties.

Uw hulp
gevraagd
Heeft u zelf ervaringen met
thuiszorg? Meld het ons op
consumentenbond.nl/
meldpunt-thuiszorg
augustus 2018 GEZONDGIDS
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.
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