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Opheffen verscherpt toezicht De Verbinding Beek B.V.
te Beek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op
6 december 2019 De Verbinding Beek B.V. te Beek (hierna: De Verbinding) onder
verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht is op 14 mei 2020 beëindigd.
Op grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van
de overwegingen tot het beëindigen van een verscherpt toezicht openbaar. Dit
bericht voorziet daarin. 1
Aanleiding tot beëindigen verscherpt toezicht
Gedurende het verscherpt toezicht heeft de inspectie de voortgang van de te
nemen verbetermaatregelen nauwlettend gevolgd.
Zoals ook vermeld in het eveneens openbaar gemaakte inspectierapport heeft De
Verbinding de tekortkomingen voldoende weggenomen.
De inspectie concludeert dat de geboden zorg in De Verbinding (grotendeels)
voldoet aan de getoetste normen. Tien van de twaalf getoetste normen
voldoen (grotendeels). Binnen vier maanden heeft De Verbinding grote
verbeteringen tot stand gebracht op de thema’s persoonsgerichte zorg,
deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.
De inspectie ziet betrokken zorgverleners die de cliënten goede en veilige zorg
willen bieden. De bestuurder van De Verbinding stelt zich transparant, open en
lerend op en is zich bewust van de verbeterpunten. Zij wordt hierin, ook de
komende tijd, bijgestaan door twee adviseurs en een kwaliteitsverpleegkundige.
De inspectie constateert dat De Verbinding de bouwstenen heeft gelegd voor
het methodisch werken en sturen op kwaliteit en veiligheid. Er is echter meer
tijd dan vier maanden nodig om de ingezette verbeteringen verder te
implementeren en te borgen in de organisatie.
De inspectie heeft vertrouwen in de verbeterkracht van De Verbinding gezien
de resultaten van dit vervolgtoezicht. De inspectie heeft het vertrouwen dat
De Verbinding de verbeteringen binnen de komende maanden doorvoert.
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De inspectie wil wel de verdere uitvoering van de verbetermaatregelen blijven
volgen om zicht te houden op het effect van de verdere verbeteringen.
De inspectie heeft het verscherpt toezicht daarom per 14 mei 2020 beëindigd.
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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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