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Beëindiging last onder dwangsom DKB Thuiszorg B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op
11 mei 2021 aan DKB Thuiszorg BV (hierna: DKB Thuiszorg) een last onder
dwangsom opgelegd ex artikel 29, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (hierna: Wkkgz) in samenhang met artikel 5:32 van de
Algemene wet bestuursrecht. De last onder dwangsom is op 31 mei 2021
beëindigd. Op grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke
weergave van de overwegingen tot de beëindiging van een last onder
dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1
Aanleiding tot beëindiging van de last onder dwangsom
De inspectie heeft de naleving van de last onder dwangsom nauwlettend
gevolgd.
Zoals ook beschreven in de - eveneens openbaar gemaakte - rapportbrief van
3 juni 2021 heeft DKB Thuiszorg op 26 mei 2021, binnen de gegeven
begunstigingstermijn, voldaan aan de opgelegde last onder dwangsom.
De inspectie concludeert dat de zorgverleners die werkzaam zijn voor DKB
Thuiszorg de actuele en van toepassing zijnde protocollen, richtlijnen en
voorschriften op gebied van de infectiepreventie en hygiëne kennen. De
zorgverleners hebben scholing gehad over het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. DKB Thuiszorg stelt aan de zorgverleners de juiste
beschermingsmiddelen beschikbaar.
De inspectie concludeert tevens dat DKB Thuiszorg aan de minimale eisen van
een werkend systeem om de kwaliteit van de zorg te bewaken, te beheersen
en zo nodig te verbeteren, voldoet. DKB Thuiszorg heeft externe expertise
ingeschakeld om blijvend te werken aan een werkend systeem om de kwaliteit
van zorg te monitoren.
Dit betekent dat er geen dwangsommen zijn verbeurd. Omdat DKB Thuiszorg
voldoet aan de last is de last onder dwangsom tot een einde gekomen.
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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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