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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 31 juli
2019 aan Expat Med. BV. 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. Op grond van
de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de
overwegingen en het dictum (de door de zorgaanbieder te nemen maatregelen)
van een gegeven last onder dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin.’
Aanleiding tot de last onder dwangsom
De inspectie heeft Expat Med. B.V. op 18 januari 2019 een aanwijzing gegeven.
Uit het eveneens openbaar gemaakte inspectierapport van het inspectiebezoek
van 14 juni 2019 blijkt dat Expat Med. B.V. 18 van de 20 maatregelen van de op
18 januari 2019 gegeven aanwijzing niet of niet volledig heeft getroffen. Het
betreft maatregelen voor herstel van tekortkomingen op het gebied van:
bestuurlijke verantwoordelijkheid, incidentenmanagement en patiëntenrechten,
kwaliteit en veiligheid, professionaliteit, dossiervoering, zorgproces,
infectiepreventie, medicatieveiligheid en medische hulpmiddelen en apparatuur.
—

—

Gelet op het voorgaande heeft de inspectie geconcludeerd dat Expat Med. B.V.
niet volledig heeft voldaan aan de op 18 januari 2019 gegeven aanwijzing. Om te
bewerkstelligen dat alsnog wordt voldaan aan de aanwijzing heeft de inspectie
Expat Med B.V. een last onder dwangsom opgelegd.
Een deel van de maatregelen, te weten de maatregelen 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
en 20 die Expat Mcd. B.V. nog niet gerealiseerd heeft, ligt ten grondslag aan de
behandelbeperking die Expat Med. B.V. werd opgelegd als onderdeel van de
aanwijzing. Dit betekent dat Expat Med. B.V. nog steeds op geen enkele locatie
invasieve ingrepen mag uitvoeren
Dictum (door de zorgaanbieder te nemen maatregelen)
Het dictum in de last onder dwangsom heeft de volgende inhoud:
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Expat Med. B.V. dient alsnog volledig te voldoen aan de maatregelen
Zorgbeleidsplan, Kwaliteitsbeleid’, ‘Functioneringsgesprekken/regeling
disfunctioneren, Incidentenmanagement, Calamiteitenbeleid, Gestandaardiseerde
en geprotocolleerde zorg, Medisch specialisten en basisartsen, Beheersing
Nederlandse taal, Dossiervoering en beheer, Overdracht, Continuïteit van zorg,
Reanimatiebeleid en reanimatievaardigheden, MRSA/BRMO,
Infectiepreventiegedrag, Bouwkundige voorzieningen, Reiniging, desinfectie en
sterilisatie instrumentarium, Dubbelcheck medicatie en Onderhoud apparatuur van
de op 18 januari 2019 gegeven aanwijzing.
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De inspectie verbindt aan deze last een dwangsom van €4000,- voor iedere
volledige week waarin Expat Med. B.V. niet volledig aan de genoemde last heeft
voldaan. Het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten
aanzien van deze last is in totaal €40.000,Vervolg
De inspectie volgt de naleving van een last onder dwangsom nauwlettend. Indien
niet aan de last onder dwangsom wordt voldaan, kan er een tweede last onder
dwangsom worden opgelegd.
Rechtsbescherming tegen de last onder dwangsom
Een last onder dwangsom 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 last onder dwangsom. Daarnaast
bestaat gelijktijdig de mogelijkheid om de bestuursrechter te vragen de werking
van de last onder dwangsom 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.
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