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Vervolg bevel en last onder dwangsom Present
Meesplein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 2 oktober
aan Present, locatie Meesplein (hierna: Present) een bevel gegeven ex artikel 27,
vierde lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Op 7
oktober 2020 heeft de inspectie Present een last onder dwangsom opgelegd ex
artikel 29, eerste lid, van de Wkkgz, in samenhang gelezen met artikel 5:32 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) om de naleving van het bevel af te
dwingen. Het bevel en de last onder dwangsom zijn op 9 oktober 2020 van
rechtsweg geëindigd. Op grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een
zakelijke weergave van de overwegingen tot de beëindiging van een gegeven
bevel en een last onder dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1
Aanleiding tot beëindiging van het bevel en last onder dwangsom
De inspectie heeft de naleving van het bevel en de last onder dwangsom
nauwlettend gevolgd. Tijdens het inspectiebezoek van 9 oktober 2020 is gebleken
dat (verkorte weergave):
-

-

1

In de zorgverlening wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Bij het gebruik van ruimtes en materialen zijn er
desinfectans en chloor beschikbaar. Ook wordt wasgoed, voeding en de
medicijnkast gescheiden. Bij contacten tussen zorgverleners onderling is er
een onderscheid gemaakt tussen een met COVID-19 besmette tent en een
COVID-19 schone tent. Hier kunnen zorgverleners zich omkleden.
Er is een start gemaakt met het scheiden van negatief en positief geteste
cliënten op COVID-19. Op één gang treft de inspectie een schoon
compartiment aan waar twee negatief geteste cliënten verblijven. Die is
volgens de leidinggevende op 8 oktober jl. ingericht. Op een andere gang
wordt ten tijde van het inspectiebezoek een compartiment schoongemaakt
voor een tweetal negatief geteste cliënten. De cliënten van de schone
compartimenten kunnen gebruik maken van een huiskamer. De overige twee
negatief geteste cliënten verblijven in isolatie op de eigen kamer.
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Conclusie
Op basis van voornoemde bevindingen concludeert de inspectie dat het acuut
gevaar en de spoedeisendheid, zoals benoemd in het bevel van 2 oktober 2020,
thans niet meer aanwezig zijn.
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Op basis hiervan zal de inspectie dan ook geen verder gevolg geven aan het bevel.
Dit houdt in dat het bevel van 2 oktober 2020 en de daarbij behorende last onder
dwangsom van 7 oktober 2020, gelet op het verstrijken van de termijn van zeven
dagen, van rechtswege zullen komen te vervallen.
Vervolgtraject
Dit neemt echter niet weg dat de inspectie nog steeds, ook wederom tijdens het
bezoek van 9 oktober 2020, tekortkomingen heeft geconstateerd die risico’s met
zich meebrengen. Daarnaast maakt de inspectie zich zorgen over de borging van
de op basis van het bevel genomen maatregelen, op langere termijn. Dit betekent
dat de inspectie zich zal gaan beraden over de te nemen vervolgstappen.
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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