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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de inspectie) heeft op 5 juli 2022 aan 
Thuiszorg Waalstad een aanwijzing gegeven ex artikel 27, eerste lid, van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op grond van de 
Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de 
overwegingen en het dictum (de door Thuiszorg Waalstad te nemen 
maatregelen) van een gegeven aanwijzing openbaar. Dit bericht voorziet 
daarin1. 
 
Aanleiding tot de aanwijzing 
Uit het inspectieonderzoek, zoals beschreven in het - eveneens openbaar 
gemaakte - inspectierapport, blijkt dat er tekortkomingen zijn op alle getoetste 
thema’s, te weten: cliënt centraal, integrale zorg, veilige zorg thuis en sturen 
op kwaliteit en veiligheid.  
 
De inspectie concludeert dat de bestuurder van Thuiszorg Waalstad 
onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en urgentiebesef toont. Ook 
stelde de bestuurder zich onvoldoende toetsbaar en transparant op door 
informatie niet of niet tijdig aan te leveren bij de inspectie. Daarnaast heeft de 
inspectie nauwelijks contact kunnen krijgen met de bestuurder en is zij 
hierdoor niet in staat geweest om diens verbeterkracht te toetsen.  
Op basis van de bevindingen uit het inspectieonderzoek, is de inspectie van 
oordeel dat Thuiszorg Waalstad artikel 2 van de Wkkgz niet of onvoldoende 
naleeft. 
 
De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de zorgaanbieder zonder een 
nadere maatregel van de inspectie tot verbetering van de zorg komt. De 
inspectie heeft geoordeeld dat een aanwijzing noodzakelijk is om de 
geconstateerde tekortkomingen weg te nemen. 
 
De inspectie richt de aanwijzing op een beperkter aantal normen dan dat zij 
heeft getoetst in haar onderzoek. Het betreft normen waaraan Thuiszorg 
Waalstad niet of grotendeels niet voldoet en waarvoor geldt dat niet-naleving 
ervan dusdanige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten 
oplevert, dat de inspectie een aanwijzing noodzakelijk acht. Gezien de ernst 

 
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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van de tekortkomingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan, zal als 
onderdeel van de aanwijzing worden opgenomen dat Thuiszorg Waalstad geen 
nieuwe cliënten aanneemt, totdat zij voldoet aan de eisen en normen uit de 
aanwijzing. 
 
Dictum (door de zorgaanbieder te nemen maatregelen) 
Het dictum in de aanwijzing heeft de volgende inhoud: 
 
Cliënt centraal (artikel 2 en 3 Wkkgz) 
- Thuiszorg Waalstad dient zorgafspraken te maken in overleg met de cliënt 

en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger op basis van hun professionele 
inschatting, waarbij de actuele wensen, behoeften, risico’s en de 
geïndiceerde zorgvraag van de cliënt navolgbaar worden meegenomen. 

 
Veilige zorg thuis (artikel 2 en 3 Wkkgz) 
- Thuiszorg Waalstad dient medicatiebeleid op te stellen waarin zij de taken 

en verantwoordelijkheden voor zorgverleners beschrijft, evenals procedures 
voor relevante onderdelen van het medicatieproces. 

- Als Thuiszorg Waalstad de zorg voor medicatie (deels) van een cliënt 
overneemt, dan legt Thuiszorg Waalstad daarover afspraken vast in het 
cliëntdossier en voeren zorgverleners het medicatieproces uit volgens de 
richtlijn ‘Veilige principes in de medicatieketen’ en gemaakte afspraken 
binnen de organisatie. 

- Als Thuiszorg Waalstad de zorg voor medicatie (deels) van de cliënt 
overneemt, is altijd een door de apotheek geleverde actuele toedienlijst 
aanwezig. De wijkverpleging maakt gebruik van deze toedienlijst.  

- De wijkverpleging voert conform de richtlijn ‘Veilige principes in de 
medicatieketen’ altijd en navolgbaar een dubbele controle uit voor 
risicovolle medicatie. 

 
Cliëntenstop 
Zolang Thuiszorg Waalstad niet voldoet aan de hierboven benoemde normen, 
mag Thuiszorg Waalstad gerekend vanaf de dag na dagtekening van de 
aanwijzing, geen nieuwe cliënten aannemen die recht hebben op zorg zoals 
omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Thuiszorg Waalstad mag pas nieuwe cliënten aannemen die recht 
hebben op zorg zoals omschreven in de Zvw en Wlz, na het moment dat de 
inspectie heeft vastgesteld dat de eisen en normen uit de aanwijzing, zoals 
hiervoor opgenomen, worden nageleefd. 
 
Vervolg 
De inspectie volgt de naleving van een aanwijzing nauwlettend. Indien de 
zorgaanbieder niet aan de aanwijzing voldoet binnen de in de aanwijzing 
gestelde termijn(en) kan er een last onder bestuursdwang dan wel een last 
onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te 
dwingen.  
 
Rechtsbescherming tegen de aanwijzing 
Een aanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
zorgaanbieder en degenen die er rechtstreeks belang bij hebben, kunnen 
bezwaar maken tegen de aanwijzing.  
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Daarnaast bestaat gelijktijdig de mogelijkheid om de bestuursrechter te vragen 
de werking van de aanwijzing en de daarbij behorende openbaarmaking uit te 
stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.  
 
Reactie zorgaanbieder 
De zorgaanbieder kan binnen zes weken na het besluit tot openbaarmaking 
een reactie geven op dit bericht. Als de zorgaanbieder van deze mogelijkheid 
gebruik maakt, treft u deze reactie bij dit bericht aan. 


