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Datum 15 maart 2018 Ons kenmerk

Onderwerp reactie op resultaatverslag en afsluiten inspectiebezoek 2018-2103017/
V2001162/RV/eb

Uw mail
26 februari 2018

Geachte raad van bestuur,

Op 12 juli 2017 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een
inspectiebezoek aan Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld in
Amstelveen. Het bezoek is gebracht door de heer drs. S.W.J. Hopman, senior
inspecteur, en ondergetekende.

Naar aanleiding van dit bezoek stuurde de inspectie u op 1 september 2018
het definitieve inspectierapport met kenmerk 2017-2043195 toe. De inspectie
vroeg u naar aanleiding van de resultaten van dit bezoek een resultaatverslag
op te stellen met het oog op de normen waaraan u binnen zes maanden na het
inspectiebezoek moet voldoen. Het ging daarbij om de volgende normen:

Norm 2.2 Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau.
Dit hele proces wordt inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier.

Norm 3.2 De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en
klachten voor de verbetering van de zorg.

De inspectie vroeg u in het resultaatverslag per norm de volgende informatie
op te nemen:

- binnen welke termijn voldaan is aan de norm(en);
- welke aanpak en acties u heeft ingezet om volledig aan de norm te

voldoen;
- hoe u heeft gemeten dat u volledig aan de norm voldoet.
- als u per de datum van het resultaatverslag nog niet volledig aan de norm

voldoet: welk niveau van verbetering — in kwalitatieve en kwantitatieve
zin — u per de datum van het resultaatverslag feitelijk heeft bereikt.

Op 26 februari 2018 heeft de inspectie dit resultaatverslag in goede orde
ontvangen. Hierbij ontvangt u de reactie van de inspectie op uw rapportage.
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Algemeen Ons kenmerk

In uw resultaatverslag laat u zien dat alle nspectiebevindingen daar waar 20182103017/

nodig organisatiebreed opgepakt zijn en tot verbeteracties hebben geleid.
V2001162/RV/eb

Ook op de normen die tijdens het bezoek van 1 september grotendeels Datum

voldeden heeft u verbetermaatregelen ingezet. U constateert zelf dat alle 15 maart 2018

normen nu geheel of grotendeels voldoen.

Normen
U geeft in uw rapportage aan dat de verbeteracties geleid hebben tot het
grotendeels voldoen aan bovengenoemde twee normen.
Vervanging van het huidige complexe cliëntdossier en extra opleiding van
medewerkers moet ervoor zorgen dat u volledig aan de normen gaat voldoen.
U verwacht dat dit voor norm 2.2 na de implementatie is van het nieuwe
zorgdossier in het najaar van 2018, en voor norm 3.2 is de verwachting 1 juli
2018.

Aangezien u nog niet helemaal voldoet aan de normen, blijft de inspectie de
ontwikkelingen binnen Brentano en Nieuw Vredeveld volgen. Het is daarom
mogelijk dat zij locatie Nieuw Vredeveld of een andere locatie opnieuw zal
bezoeken.

De inspectie sluit het toezichtbezoek van 12 juli 2017 met deze brief af.

De inspectie attendeert u erop dat zij alle vastgestelde rapporten van het
inspectietoezicht actief openbaar maakt door plaatsing op haar website: icjl.nl.
Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de
inspectie kunt u vinden op onze website (igi.nl/onderweroen).

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
mevrouw drs. M.W.M.H. Vos-Ceelen
coördinerend specialistisch inspecteur IGZ1

1 Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op
het terrein van de volksgezondheid en de jeugdhulp.
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