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Zakelijke weergavebeëindiging onderdeel 2 aanwijzing
Bij de Keien B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de inspectie) heeft op 8 juli 2019 aan Bij
de Keien B.V. (Bij de Keien) een aanwijzing gegeven ex artikel 27 van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De aanwijzing bestond uit drie
onderdelen met twee verschillende termijnen. Onderdeel 2 van de aanwijzing, het
onderdeel met normen over medicatieveiligheid, is op 13 augustus 2019
beëindigd. Op grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke
weergave van de overwegingen tot de beëindiging van een gegeven aanwijzing
openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1
Aanleiding tot beëindiging onderdeel 2 van de aanwijzing
De inspectie heeft de naleving van de aanwijzing nauwlettend gevolgd.
Zoals ook vermeld in de - eveneens openbaar gemaakte – rapportbrief heeft Bij de
Keien voldaan aan onderdeel 2 van de gegeven aanwijzing. Onderdeel 2 van de
aanwijzing bestond uit de volgende normen:
Medicatieveiligheid; artikel 2 en 3 Wkkgz
- De zorgaanbieder heeft een procedure rondom veilige en verantwoorde zorg
beschreven volgens de Veilige Principes in de medicatieketen. De zorgverleners
zijn op de hoogte van deze procedure
- Zorgverleners beschikken over een actuele toedienlijst van de apotheek.
- De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en
afvoeren van medicatie.
- Het dubbel controleren van medicatie voldoet aan de Veilige Principes in de
medicatieketen. Het is duidelijk voor de zorgverleners welke medicatie hoogrisico medicatie is.
- De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per
medicijn en toedientijd op de toedienlijst. Het toedienen van medicatie voldoet
aan de Veilige Principes in de medicatieketen.
Het aanwijzingstraject voor onderdeel 1 en onderdeel 3 loopt nog door.
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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.
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