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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 23 augustus 2022 een 
onaangekondigd bezoek aan Stichting Estinea, locatie Slaadreef 43 in Aalten.  
 
De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. De inspectie gebruikt hiervoor een toetsingskader. Dit 
toetsingskader staat op de website van de inspectie (toetsingskader). 
 
De inspecteurs verzamelen informatie door middel van observaties, een rondleiding, 
het inzien van documenten en gesprekken. Ze toetsen de thema’s persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en 
medicatieveiligheid.  
 
De begrippen die de inspectie gebruikt in dit rapport, zijn vastgelegd in een 
verklarende woordenlijst. 
 

1.1 Aanleiding bezoek 
Aanleiding voor het inspectiebezoek aan Slaadreef 43 is dat de inspectie deze locatie 
niet eerder bezocht. De inspectie bezoekt Slaadreef 43 om zich een beeld te vormen 
of de geboden zorg voldoet aan wet- en regelgeving.  
 

1.2 Beschrijving1 Slaadreef 43 
De organisatie 
Estinea heeft ruim 900 medewerkers in dienst. Zij zetten zich dagelijks in voor zo’n 
1000 mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Estinea heeft locaties in 
de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo (Ov.), Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.   
 
De locatie 
Aan de rand van Aalten bevindt zich het Slaadreefterrein met meerdere wooncomplexen 
en een dagbestedingscentrum dicht bij elkaar in een verkeersveilige wijk. Slaadreef 43 
is een wooncomplex met een gezamenlijke ruime woonkamer en keuken en drie woon-
/slaapkamers en drie woonkamers met aparte slaapkamers. Slaadreef 43 is een 
woonlocatie voor cliënten met een intensieve zorgvraag en gedragsproblematiek. De 
locatie heeft een afgesloten tuin en een afgesloten deur. In de tuin zijn meerdere 
zitjes en een grasveldje met kleine voetbalgoals. Vlakbij de Slaadreef 43 bevindt zich 
een rolstoelgeschikte beweegtuin met speeltoestellen, loopbruggen en muziekapparaten 
waar bewoners gebruik van kunnen maken.  
 
De cliënten 
Er wonen zes cliënten op de locatie. Zij hebben een indicatie voor (besloten) wonen 
met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering of hoger. De 
cliënten van Slaadreef 43 hebben (groeps-)meerzorg. 
 
 
 
 

 
1 Deze informatie is aangeleverd door de zorgaanbieder en bewerkt door de inspectie. 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/publicaties/toetsingskaders/2017/07/01/toetsingskader-voor-zorgaanbieders-waar-mensen-wonen-die-langdurige-zorg-nodig-hebben
https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/publicaties/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
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Het team 
Per medio augustus bestaat het team van Slaadreef 43 uit 17,69 fte. Dit is iets meer 
dan het benodigd aantal fte voor deze locatie. Toch staat er doorlopend een 
vacature open voor een begeleider. Dit doet Estinea omdat het vanwege de krappe 
arbeidsmarkt in de regio én de aard van de doelgroep lastig is om professionals te 
vinden.  
Op de locatie is een verzuimpercentage op het moment van het bezoek 17,5%.  
 
De locatie wordt aangestuurd op afstand door een regiomanager. Estinea werkt in 
principe met zelfsturende teams. Een jaar geleden bestond het team voor een groot 
deel uit (vaste) uitzendkrachten. Sindsdien zijn de uitzendkrachten vrijwel geheel 
vervangen door zorgverleners in vast dienst. Omdat er op Slaadreef 43 sprake is van 
een “team in opbouw”, is nu een tijdelijke teamleider aangesteld. Zij draagt zorg voor 
de directe aansturing. Daarnaast zijn twee gedragskundigen, een AVG-arts en een 
huisarts verbonden aan Slaadreef 43.  
 
De inspectie heeft gezien dat Slaadreef 43 voor de Wet zorg en dwang (Wzd) als 
locatie/accommodatie is opgenomen in het openbare locatieregister.  
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2 Conclusie 

Dit hoofdstuk start met een samenvatting van de resultaten weergegeven in 
taartdiagrammen. Daarin staat hoe de inspectie de geleverde zorg beoordeelt. 
Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie over Slaadreef 43. Een toelichting op 
de scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie op 
basis van welke bevindingen zij de scores op de normen geeft.  

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaande diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie Slaadreef 43 
beoordeelt.  
  

 
 

 
  Oordeel Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 

  voldoet  3 1 1 0 

  voldoet grotendeels 0 1 2 1 

  voldoet grotendeels niet 0 1 0 1 

  voldoet niet 0 0 0 0 

  niet getoetst 0 0 0 0 

2.2 Wat gaat goed 
Persoonsgerichte zorg 
De cliënten kunnen rekenen op persoonsgerichte zorg met oog voor de behoeften en 
wensen van de cliënten. Er is een warme en respectvolle omgang met cliënten. De 
inspectie sprak gedreven zorgverleners die goed kijken naar wie de cliënt is. 
 
Bewustzijn onvrijwillige zorg 
Tijdens het bezoek ziet en hoort de inspectie dat er een kentering gaande is rondom het 
inzetten van onvrijwillige zorg. Van een meer beheersmatige aanpak, kijkt men nu 
beter naar de mogelijkheden van de cliënt. Daarmee is meer oog gekomen voor de 
bedoeling van de Wzd. Onvrijwillige zorg: nee, tenzij.  
 
Voldoende aandacht voor deskundigheid van zorgverleners 
Er is in een korte tijd een vast team samengesteld. Zorgverleners hebben de afgelopen 
tijd relevante scholing gevolgd of deze staat gepland. Ook de inzet van de AVG, huisarts 
en gedragskundigen draagt bij aan de deskundigheid in het team. 
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2.3 Wat kan beter 
Werk op een structurele wijze met dossiervoering en Wzd  
Om de voortgang van de zorg van alle cliënten goed te volgen, is het van belang dat 
zorgverleners eenduidig zorgplannen schrijven, over de voortgang op de doelen 
rapporteren en deze plannen evalueren. Zo kunnen zorgverleners de zorg goed 
monitoren en tijdig inspelen op veranderingen bij cliënten. Met name de vastlegging 
van onvrijwillige zorg en de stappen van het stappenplan verdient hierbij extra 
aandacht.  
 

2.4 Wat moet beter 
De medicatieveiligheid moet worden verbeterd  
Het is van belang dat medicatie direct na verstrekken wordt afgetekend. Ook moeten bij 
zalven, druppels en sprays een datum van eerste gebruik op de primaire verpakking 
worden vermeld. Estinea moet haar medicatiebeleid en de uitvoering daarvan in lijn 
brengen met de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg (VGN juli 2020). 

2.5 Eindconclusie bezoek 
De inspectie concludeert dat de geboden zorg op Slaadreef 43 (grotendeels) voldoet 
aan de getoetste normen.  
 
De inspectie ziet dat Estinea veel inzet voor het bieden van goede en veilige zorg aan de 
Sladreef 43. Hiervan zijn de eerste resultaten al zichtbaar. De zorgaanbieder heeft de 
meeste randvoorwaarden op orde. Wel zijn er een aantal punten waar Stichting Estinea 
nog winst kan boeken. Dit ligt met name op het borgen van de randvoorwaarden en 
verdere ontwikkeling van het zorgteam. 
 
De inspectie heeft op dit moment vertrouwen in de wijze waarop Stichting Estinea  
stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg.  
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Stichting Estinea verwacht en binnen 
welke termijn. Daarna geeft de inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van 
dit bezoek.  

3.1 De vervolgactie die de inspectie van Stichting Estinea verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen.  
 
Op Slaadreef 43 voldoet Stichting Estinea (grotendeels) aan de getoetste normen. De 
inspectie verwacht dat Stichting Estinea blijvend voldoet aan de normen.  
 
De inspectie verwacht dat Stichting Estinea verbetermaatregelen zo nodig ook op 
andere locaties treft. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 
De inspectie heeft met dit bezoek een beeld gekregen van de kwaliteit en veiligheid 
bij Slaadreef 43. Zij gaat er vanuit dat de bevindingen uit hoofdstuk 4 voldoende 
handvatten geven om aan de normen te (blijven) voldoen. Dit geldt ook voor de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg op de andere locaties. Met dit rapport sluit de 
inspectie het bezoek af. 
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4 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft per thema de normen, het oordeel en de bevindingen.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

deze norm alleen positieve punten.  
Licht groen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm veelal positieve punten.  
Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm. De 

inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve punten. 
Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve punten. 
Blauw:  De norm is niet getoetst. 
 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg 
Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen van de cliënt. Kent de 
zorgverlener de cliënt? Kent hij zijn geschiedenis? Weet hij wat de cliënt belangrijk vindt 
en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een evenwichtige en respectvolle relatie 
tussen een cliënt en een zorgverlener? Wordt er goed geluisterd naar de cliënt en zijn 
naasten? En belangrijker, staan de wensen van de cliënt centraal? Wordt hier gehoor 
aan gegeven? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten 
en de zorgverlener. 
 
Resultaten 
Norm 1 

Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 aan deze norm.  
 
Bevindingen norm 1: 
Zorgverleners vertellen de inspectie over de achtergrond en zorgbehoefte van de 
cliënten. Twee zorgverleners, de teamleider en de gedragskundigen vertellen 
afzonderlijk van elkaar het verhaal van een cliënt. De inspectie hoort over de 
uitdagingen die de cliënt heeft, welk proces is doorlopen om de juiste ondersteuning 
in te zetten en hoe deze cliënt zich in het afgelopen halfjaar heeft ontwikkeld.  
 
Een gedragskundige vertelt hoe nu wordt gekeken naar de behoefte achter het 
probleemgedrag. Een jaar geleden lag de focus vooral op de problematiek en was de 
cliënt zelf tot probleem verworden. Er is gestart met cliënten anders in beeld te 
brengen, vanuit een positieve kijk. Wie ben jij, wat kleurt jou, wat kan jij beter dan 
ik en welke talenten heb je?  
 
Slaadreef 43 is een ‘workhome’ vertelt de adviseur zorgprocessen, er wordt 
gewoond en gewerkt. Vanwege de zomer en lagere bezetting is een 
zomerprogramma ingesteld. Een aantal cliënten gaat overdag naar het 
tegenovergelegen dagcentrum voor dagbesteding vertelt de teamleider. Sinds kort 
luncht de groep samen op het dagcentrum, om even uit de setting van de woning te 
zijn. Slaadreef 43 had eerder een werkplek buiten het gebouw, bij een voetbalclub. 
Dit is gestopt vertelt de adviseur zorgprocessen. Dagbesteding vindt nu plaats op de 
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woning van 9.00 tot 16.00 uur. De dagbesteding bestaat bijvoorbeeld uit creatieve 
activiteiten, glas ophalen op het terrein en samen boodschappen doen. Een cliënt 
vertelt dat ze ook borden plaatsen voor een makelaar wanneer een huis verkocht is. 
De cliënten versieren ook houten dozen die de makelaar gebruikt als 
cadeauverpakking voor de wijnflessen die de klanten ontvangen. Een cliënte vertelt 
de inspectie dat zij die naar eigen inzicht mag versieren.  
 
Een cliënt laat haar eigen woonruimte zien. De inspectie ziet een woonkamer, aparte 
slaapkamer en grote badkamer. De cliënt laat trots haar lego en zelf gemaakte 
knutselwerken zien. De inspectie ziet een pictobord als planner hangen waarop de 
ochtend en het weekend ingevuld is. De cliënt legt uit dat ze straks na de lunch de 
picto’s van de middag op gaan hangen, dat werkt voor haar het beste. De cliënt 
vindt het fijn bij de Slaadreef 43 en is tevreden over de zorgverleners. Er zijn wel 
veel wisselingen geweest, al die verschillende gezichten zijn soms wel lastig. Maar 
de laatste tijd gaat het goed, zegt ze.  
 
 
Norm 2 
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 aan deze norm.  
 
Bevindingen norm 2: 
Slaadreef 43 is een deels besloten locatie, de voordeur is afgesloten en er staat een 
hek om de tuin. Een aantal cliënten heeft een tag, zij kunnen zelf naar binnen en 
buiten vertelt de teamleider. De keuken is ook afgesloten vanwege de problematiek 
van een van de cliënten. Een aantal cliënten heeft met de tag de mogelijkheid om 
toegang te krijgen tot de keuken. 
 
Een zorgverlener vertelt dat door nieuwe benadering naar een cliënt en het bieden 
van een passende context het nu beter met de cliënt gaat. Hierdoor zijn ook de 
uitstapjes buiten de locatie weer mogelijk. De cliënt gaat weer naar zijn ouders en is 
met de zorgverleners naar een optreden en festival geweest. De cliënt krijgt nu 
meer ruimte en vrijheid en heeft nu weer zelfstandig toegang tot zijn kamer en de 
keuken. Een gedragskundige vertelt hoe de cliënt trots de sleutel aan haar liet zien. 
En hoe deze ontwikkeling ook weer iets nieuws brengt: de cliënt haalt nu koffie voor 
de zorgverleners en andere cliënten.  
 
De teamleider vertelt dat zorgplannen twee keer per jaar geëvalueerd met de 
wettelijk vertegenwoordiger(s). De cliënten van Slaadreef 43 zijn hierbij doorgaans 
niet aanwezig omdat zij dit niet aankunnen, zo hoort de inspectie. Een 
cliëntvertegenwoordiger vertelt de inspectie dat zij naast de evaluatiegesprekken 
regelmatig contact heeft met de zorgverleners van Slaadreef 43.   
 
Een zorgverlener vertelt dat vroeger alles voor de cliënten werd gedaan, nu wordt 
steeds meer gekeken naar wat ze zelf kunnen. De huishoudelijk medewerker wast 
nog wel de kleding maar de cliënten vouwen deze nu zelf. 
 
Een cliënte laat haar spaarsysteem zien: de zorgverleners helpen haar met sparen 
voor specifieke doelen. In de map staan ook foto’s waarvoor ze spaart. 
Zorgverleners houden met haar in een map bij hoeveel ze heeft gespaard, zodat ze 
kan zien hoe lang het gaat duren voor ze haar doel heeft bereikt. Dit vindt ze fijn. 
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Norm 3 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zorgverleners 
behandelen hen met respect. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 aan deze norm.  
 
Bevindingen norm 3: 
Gedurende het bezoek ziet de inspectie dat zorgverleners en de teamleider alert zijn 
op de signalen van cliënten. De teamleider vertelt dat wanneer een cliënt veel 
begint te plukken aan de armen en kleding, de spanning bij deze cliënt oploopt. Een 
zorgverlener kan het aan de blik van een cliënt zien wanneer hij gespannen is, 
vertelt hij. De cliënt kijkt dan meer naar beneden en begint te fronzen. 
Zorgverleners stappen tijdens het inspectiebezoek soms even uit het gesprek, 
omdat ze signaleren dat een cliënt hun nabijheid nodig heeft.  
 
Een zorgverlener vertelt dat een cliënt voor medisch onderzoek nuchter moest 
blijven en een vloeistof drinken. De cliënt vond het onderzoek spannend. De 
zorgverlener vertelt dat hij de cliënt heeft gezegd ‘ik vind het ook spannend, maar 
we doen het samen’. De zorgverlener heeft een fles water gepakt en met de cliënt 
mee gedaan. Gedurende deze nacht is de zorgverlener blijven slapen op de locatie 
om de cliënt nabijheid te bieden. Tijdens het medisch onderzoek bleef de cliënt 
kalm. 
 
Als de inspectie op de locatie aankomt, heeft er net een incident plaatsgevonden 
waarbij een cliënt met een tuinstoel gooide. Dit gebeurt regelmatig, vertelt een 
zorgverlener. Hij geeft een voorbeeld van een klok waarmee wordt gegooid. Nadat 
de cliënt is gekalmeerd, halen de zorgverlener en de cliënt samen een nieuwe klok 
en gaan ze door met de dag. Daarna hebben we het er niet meer over, zegt de 
zorgverlener.  
 

4.2 Thema Deskundige zorgverlener 
De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de zorgvragen van de cliënten. De 
zorgverleners zijn voldoende deskundig. Zij kennen de grenzen van hun 
deskundigheid. Daarnaast zijn zorgverleners in staat om samen te werken. De 
zorgaanbieder zorgt voor de voorwaarden waaronder zorgverleners methodisch 
kunnen werken. De zorgverlener is in staat methodisch te werken. Methodisch 
werken garandeert dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg continu onder de 
aandacht is van alle zorgverleners.  
 
Methodisch werken houdt in dat zorgverleners werken volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en een plan maken hoe deze kunnen 

verbeteren. 
- Do: de verbeteringen uitvoeren. 
- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste resultaat 

oplevert. 
- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
Het methodisch werken is ook van toepassing op het thema Sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 
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Resultaten 
Norm 4 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning. Zij doen dit op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels aan deze norm. 
 
Bevindingen norm 4: 
Van diverse gesprekspartners hoort de inspectie over vrijheidsbeperkingen rondom 
cliënten en de wens om deze zoveel mogelijk af te bouwen. Een jaar geleden werd 
nog vaker onvrijwillige zorg toegepast. Er werd beheersmatig gewerkt, vertelt een 
gedragskundige. Bij een cliënt is het gelukt om de laatste maanden met een aantal 
beperkingen te stoppen. De cliënt heeft nu zelf toegang tot de kamer en wordt niet 
meer ingesloten. Daarnaast is de spion in de deur afgeplakt en zit er geen 
deurverklikker meer op. De vrijheid van zelf naar buiten gaan, kan een risico 
opleveren in de verkeersveiligheid vertelt de gedragskundige. Dit risico is samen 
met de betrokken zorgverleners en de ouders van de cliënt afgewogen, vertelt zij. 
Er wordt nog steeds teveel onvrijwillige zorg ingezet, vindt een gedragsdeskundige. 
De wens is om dit verder af te bouwen en de locatie voor alle cliënten open te laten 
zijn.  
 
In de woon- en slaapkamer van een cliënt ziet de inspectie een rode knop en 
uitluisterverbinding. De cliënt vertelt op de knop te drukken wanneer zij de 
zorgverleners nodig heeft, zowel in de nacht als overdag. Soms horen de 
zorgverleners de cliënt niet als zij in de keuken zijn, zo vertelt de cliënt. De cliënt 
vindt het prettig dat ze op deze manier ook iemand kan bereiken.  
 
In de notulen van het clusteroverleg leest de inspectie dat de zorgverleners de 
behoefte van een cliënt aan intimiteit en vriendschap meewegen. Zij formuleren 
adviezen over hoe zorgverleners hiermee op kunnen inspelen. 
 
Binnen de Slaadreef 43 is de gedragskundige de zorgverantwoordelijke volgens de 
Wzd. Een gedragskundige vertelt dat zij het stappenplan wel doorlopen en de Wzd-
functionaris betrokken is.  
 
 
Norm 5 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels niet aan de norm.  
 
Bevindingen norm 5:  
De inspectie ziet twee zorgdossiers in. De inspectie hoort en ziet in de cliëntdossiers 
dat vastlegging van onvrijwillige zorg en de stappen van het stappenplan nog niet 
voldoende navolgbaar zijn geregistreerd. In het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) 
staat een registratie van onvrijwillige zorg in concept, deze dateert van mei 2021. 
De registratie heeft minder prioriteit gehad en het systeem is onvoldoende 
ondersteunend om dit op een handige manier te doen, zo vertelt zij de inspectie. 
 
Het ondersteuningsplan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd, hoort de inspectie 
van de adviseur zorgprocessen. De inspectie ziet in het zorgdossier dat de meest 
recente evaluatie van het ondersteuningsplan van een cliënt dateert uit april 2019. 
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Van een andere cliënt is geen enkele evaluatie van het ondersteuningsplan in het 
cliëntendossier aanwezig.  
 
In de beeldvorming staat per levensgebied beschreven wat belangrijk voor de cliënt 
is, welke ondersteuning passend is en hoe de cliënt het beste kan worden benaderd. 
Ook ziet de inspectie dat er regelmatig incidenten worden gerapporteerd. 
 
Een zorgverlener laat het plan zien dat hij als persoonlijk begeleider heeft 
geschreven voor een cliënt. Dit betreft een uitgebreide uitwerking van wie de cliënt 
is en wat hij nodig heeft. Dit document staat los van het ondersteuningsplan en is 
hierin (nog) niet verwerkt. 
 
Zorgverleners rapporteren in het elektronisch cliëntendossier. Voor een cliënt zijn 
een aantal vragen opgenomen om op te rapporteren, zoals: welke activiteit deed je, 
wat deed de cliënt, wat deed de groep, wat deed de begeleider, wat ging goed en 
wat ging minder goed. De inspectie ziet van de afgelopen dagen meerdere 
rapportages op die op deze wijze zijn geschreven. 
 
 
Norm 6 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 aan deze norm.  
 
Bevindingen norm 6: 
Vorig jaar bestond het team van de Slaadreef 43 bijna volledig uit zzp’ers, hoort de 
inspectie van de teamleider en adviseur zorgprocessen. Vanwege de zomerperiode en 
vakantie zijn in de maand augustus nog twee zzp’er ingezet, verder bestaat het team nu 
volledig uit zorgverleners in vaste dienst. In oktober start nog een zorgverlener en dan is 
het team voltallig. Estinea heeft een aantal locaties als intensieve locatie aangemerkt. De 
functiewaardering is hiermee voor deze locaties opgehoogd. Deze keuze is gemaakt om 
voldoende en deskundige zorgverleners aan te trekken voor deze doelgroep met 
complexe zorg, vertellen de adviseur zorgprocessen en regiomanager. 
 
Het team bestaat uit 21 zorgverleners, waarvan zes persoonlijk begeleiders en een 
teamleider. Zorgverleners hebben minimaal een mbo niveau 4 zorg opleiding afgerond of 
volgen de opleiding, vertelt de adviseur zorgprocessen. Een zorgverlener vertelt dat hij 
jaarlijks een BHV- en medicatietraining volgt. Daarnaast heeft het team afgelopen jaar 
een basistraining Triple C gevolgd. In november nemen zij deel aan de vervolgtraining van 
vier dagen. In aanvulling hierop worden ook andere trainingen worden gevolgd zoals 
trainingen in Wzd, suikerziekte of het gebruik van tilliften. 
 
Op de Slaadreef 43 is geen slaapdienst aanwezig. Op het terrein van de Slaadreef zijn drie 
nachtdiensten die vanuit het dagcentrum toezicht houden. Op de slaapkamers van de 
cliënten zit een spreek-luister verbinding. Daarnaast zijn diverse domotica werkzaam, 
zoals deurverklikkers. 
 
Bij de Sladreef 43 is een vaste gedragskundige betrokken. Deze gedragskundige is ook 
aanwezig bij het werkoverleg, de clustervergaderingen en multidisciplinaire overleggen 
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(mdo’s).  Sinds dit jaar is een tweede gedragskundige betrokken bij de locatie, deze richt 
zich met name op de zorg rondom één cliënt.  
De gedragskundigen geven aan dat zij samen de locatie goed kunnen ondersteunen. 
Omdat zij met zijn tweeën zijn, kunnen zij de werkdruk verdelen en is het mogelijk om 
met elkaar te klankborden. De begeleiding van de zorgverleners is intensief geweest de 
laatste periode, het is een team in opbouw. Met name bij één cliënt is veel coaching 
ingezet. De gedragskundige was hiervoor veel aanwezig op de locatie of belde aan het 
begin van een dienst om samen met de zorgverlener op te starten.  Nu kunnen zij weer 
langzamerhand meer op afstand coachen.  
 
Op de dag van het bezoek is het CCE op bezoek voor een meerzorg-ontwikkelgesprek. 
Tijdens het gesprek hebben zij toegelicht hoe zij het probleemgedrag van een cliënt fors 
hebben verminderd. De gedragskundigen vertellen vol trots hoe de persoonlijk begeleider 
tijdens dit gesprek de successen van de cliënt heeft gedeeld. Hij vertelt trots over het 
ondersteuningsplan dat hij heeft geschreven.    
 

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg, coördineren en controleren wat er gebeurt op de 
werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico’s op de 
werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen. 
 
Resultaten 
Norm 7 
De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt 
de veiligheid van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels aan deze norm. 
 
Bevindingen norm 7: 
In de missie en visie van Estinea leest de inspectie dat de leefwereld van mensen met 
een beperking centraal staat:  
“Hoe kunnen wij jou zo goed mogelijk ondersteunen, zodat je zo veel mogelijk je eigen 
keuzes kunt maken en mee kunt doen?”. 
 
Slaadreef 43 had geen goed imago hoort de inspectie van diverse gesprekspartners. 
Zorgverleners vonden het werken op de locatie onveilig, zo leest de inspectie in een 
plan van aanpak voor Slaadreef 43. De gedragskundige vertelt dat zorgverleners die 
tijdelijk op de locatie werkten, vaak alleen het gedrag van de cliënt zagen en niet 
langer de cliënt zelf.  
 
De teamleider en adviseur zorgprocessen vertellen dat het laatste jaar veel is 
geïnvesteerd in het op orde krijgen van het team. In eerste instantie op de formatie 
en daarna ook inhoudelijk. Estinea werkt met zelfsturende teams, maar voor 
Slaadreef 43 is sinds februari een tijdelijke teamleider ingezet. Dit was nodig als 
ondersteuning in het proces van opbouw, zo vertelt de regiomanager. 
 
Gedurende dit proces is het team getraind in de Triple C methodiek en men is gaan 
werken met ‘Bewegen bij probleemgedrag’. Dit is ontwikkeld door het Centrum voor 
Consultatie en Expertise (CCE), vertellen de gedragskundige, de teamleider en 
regiomanager. De inspectie hoort de visie van deze werkwijze terug bij de 
zorgverleners, zij spreken in termen als ‘samen 100’ (samen 100%). 
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Een jaar geleden paste het team veel vormen van onvrijwillige zorg toe op  
Slaadreef 43. De gedragskundigen werken met de zorgverleners op Slaadreef 43 
aan het zoveel mogelijk terugdringen van de maatregelen. Er is al veel bereikt maar 
het team wil van de beslotenheid af. Dit past niet binnen de visie van Estinea op 
eigen regie van de cliënt, zo hoort de inspectie.  
 
 
Norm 8 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 aan deze norm.  
 
Bevindingen norm 8: 
Een zorgverlener vertelt dat als blijkt dat in de medicatieapp medicatie niet is 
afgetekend, hij eerst met collega’s bespreekt of de medicatie niet is verstrekt of dat 
deze wel is verstrekt maar niet afgetekend. Als de medicatie niet is verstrekt, belt 
hij voor advies met de apotheek. Daarna maakt hij een MIC-melding. 
 
Incidenten melden zorgverleners in het meldsysteem vertelt de teamleider. Eerder 
werd elke situatie gemeld, maar sinds kort is afgesproken om deze in bulk te 
melden. Dit is omdat bij deze doelgroep bepaald gedrag bekend is, zo hoort de 
inspectie. 
 
De inspectie ziet in een overzicht van MIC-meldingen dat het aantal meldingen naar 
soort incident wordt bijgehouden. Elke drie maanden wordt in het regioteam 
gesproken over de meldingen, de ingezette acties en eventuele trends die hierin 
kunnen worden waargenomen. In dit overzicht leest de inspectie ook dat de visie is 
dat zorgverleners leren van MIC’s maar dat er vooral veel wordt geleerd van 
momenten dat het goed gaat.   
 
Het team heeft twee overleggen in de maand, het clusteroverleg en het 
werkoverleg. In het werkoverleg staan organisatorische zaken op de agenda. 
 
 
Norm 9 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels aan deze norm. 
 
Bevindingen norm 9: 
De aanspreekcultuur binnen het team is goed vertelt een zorgverlener. 
Zorgverleners vragen elkaar na een incident hoe het gaat en ook aan het eind van 
de dienst bespreken ze hoe ze is gewerkt. Een zorgverlener vertelt dat ze elkaar 
feedback geven, maar dat de communicatie nog beter kan. Soms ontstaat er nog 
teveel ruimte voor cliënten. 
 
De gedragskundigen geven aan dat het binnen het nieuwe team veilig genoeg is om 
elkaar feedback te geven maar dat een aantal zorgverleners dit nog wel lastig vindt.  
De gedragskundigen proberen de focus op de zware kanten van het werk op 
Slaadreef 43 te verleggen naar een focus op de successen die worden behaald. Een 
gedragskundige vertelt dat zij de “melding geluksmoment medewerker” heeft 
geïntroduceerd ter vervanging van het agendapunt “hoe zit je erbij”. De inspectie 
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ziet in de medewerkersruimte geplastificeerde complimentenkaarten hangen waar 
zorgverleners complimenten voor hun collega’s op kunnen schrijven. 
 
De zorgverleners van Slaadreef 43 werken sinds kort op deze locatie. Om deze 
reden is er een teamleider aangesteld om het team op te leiden in de visie van 
Estinea en om teamvorming te bevorderen. Een gedragskundige noemt dat het team 
bereid is om te ontwikkelen, het beheersmatige los te laten en nieuwe wegen te 
ontdekken. 
 
In gesprek met de regiomanager reflecteert ze dat er samen grote stappen zijn 
gezet, maar dat er ook nog een weg te gaan is. 
 
Binnen Sladreef 43 vindt geen intervisie plaats, de teamleider wil dit graag 
introduceren vertelt ze. 
 

4.4 Thema Medicatieveiligheid 
Het uitgangspunt is dat een cliënt die medicatie gebruikt, zelf zijn medicatie 
beheert. Wanneer dat niet of niet meer helemaal lukt, neemt de zorgaanbieder het 
medicatiebeheer deels of helemaal van de cliënt over. De cliënt heeft hierbij naar 
vermogen een eigen rol en verantwoordelijkheid.  
Het thema medicatieveiligheid richt zich op de (gedeeltelijke) overdracht van het 
medicatiebeheer door de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger aan de 
zorgaanbieder. Er is een keten van cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger, arts, 
apotheker, zorgaanbieder en zorgmedewerker. Voor een veilig medicatieproces is 
het van belang dat de activiteiten en verantwoordelijkheden van al deze schakels in 
de keten naadloos op elkaar aansluiten. Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, 
heeft een adequaat medicatieveiligheidsbeleid dat ieders rol, verantwoordelijkheid 
en de samenwerking tussen de genoemde schakels beschrijft. De zorgaanbieder 
borgt dat die samenwerking plaatsvindt op een manier die de medicatieveiligheid 
ten goede komt. 
 
Resultaten 
Norm 10 
De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren 
van medicatie. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels aan deze norm. 
  
Bevindingen norm 10: 
De inspectie hoort van een zorgverlener dat Slaadreef 43 sinds begin 2022 gebruik 
maakt van een app om de medicatie af te tekenen. De inspectie ziet in deze app de 
actuele medicatiegegevens en actuele toedienlijsten.  
De medicatie wordt in een medicatiekast in een afgesloten kamer bewaard. Een 
zorgverlener vertelt dat alleen zorgverleners die medicatie mogen verstrekken toegang 
hebben tot deze ruimte. In de medicijnkast staan per cliënt een mandje met daarin 
baxterrollen en zo nodig medicatie.  
De inspectie ziet in de medicijnkast een neusspray zonder datum, een zalf zonder naam 
en datum van eerste gebruik en oogdruppels zonder naam, dosering en datum van 
eerste gebruik. 
 
Naast de medicijnkast ziet de inspectie een ton voor het afvoeren van de lege 
baxterzakjes en een ton voor retourmedicatie. De ton voor retourmedicatie is 
afgesloten, zodat hier geen medicatie uit kan worden gehaald.  
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Norm 11 
De zorgverlener parafeert direct de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn 
en toedientijd op de toedienlijst. 
 
Volgens de inspectie voldoet Slaadreef 43 grotendeels niet aan de norm.  
 
Bevindingen norm 11: 
Een zorgverlener laat op een laptop de medicatieapp zien die zij sinds begin 2022 
gebruiken. De inspectie ziet dat bij één van de cliënten de ochtendmedicatie niet is 
afgetekend. De zorgverlener vertelt dat de ochtendmedicatie als gevolg van een 
incident te laat is afgegeven en afgetekend. De overige medicatie van de ochtend is wel 
tijdig verstrekt en afgetekend. De zorgverlener vertelt dat zorgverleners proberen om 
de medicatie direct na het verstrekken af te tekenen. Dit lukt nog niet altijd.  
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft volgens de geldende 
wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. 
 
Inspecteurs beoordelen op de werkvloer of de zorgaanbieder goede zorg verleent. 
De inspecteurs passen zich zo veel mogelijk aan het ritme van de dag op de locatie 
aan. Om een beeld te krijgen van deze locatie starten de inspecteurs zo mogelijk 
met een kort gesprek met de eindverantwoordelijke van die dag of de 
leidinggevende. Daarnaast vindt een rondleiding door de locatie plaats. Zo kunnen 
de inspecteurs zich een beeld vormen van de leefsituatie van de cliënten en de 
werksituatie van de zorgverleners. Verder zijn de inspecteurs voor een groot deel 
van de tijd op de afdeling(en) of in de woning(en) aanwezig. In verschillende 
huiskamers/in de huiskamer kunnen de inspecteurs cliënten en zorgverleners 
observeren. Hiervoor gebruiken zij de observatiemethode SOFI (zie de uitleg 
hieronder).  
 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te 
vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door Stichting Estinea 
geboden zorg voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele standaarden 
en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. In de bevindingen beschrijft de 
inspectie per norm welke informatiebronnen zijn gebruikt om tot dit oordeel te 
komen.  
 
Tijdens het bezoek aan Slaadreef 43 heeft de inspectie de volgende 
informatiebronnen gebruikt:  
 
- gesprek met de regiomanager; 
- gesprek met de teamleider en de adviseur zorgprocessen; 
- gesprek met een cliënten; 
- gesprek met een cliëntvertegenwoordiger;  
- gesprek met twee gedragsdeskundigen; 
- gesprekken met twee uitvoerend zorgverleners; 
- inzage twee cliëntdossiers; 
- documenten genoemd in bijlage 2; 
- rondgang door Slaadreef 43. 
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Uitleg observatiemethode SOFI 
 
De inspectie kan gebruik maken van een gestandaardiseerde methode om cliënten 
te observeren als extra informatiebron. Deze methode heet SOFI, Short 
Observational Framework for Inspection. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door de 
Universiteit van Bradford en CQC (de Engelse Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
 
Met deze methode observeren de inspecteurs hoe de cliënten en hun zorgverleners 
op elkaar reageren. De observatie vindt plaats in een algemene ruimte zoals een 
huiskamer of een dagbestedingslocatie.  
De inspecteurs stellen nadien vragen over wat ze gezien hebben en bespreken een 
aantal observaties en situaties met de zorgverleners, behandelaren en 
cliëntvertegenwoordigers. Ook het zorgdossier komt aan bod. 
 
Inspecteurs krijgen zo een beter beeld van de ervaringen van de cliënt en daarmee 
de mate van kwaliteit van zorg. 
 
Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 
van Bradford:  Short Observational Framework - Training - University of Bradford 
 
 
 
De inspectie heeft tijdens het bezoek geen gebruik gemaakt van de SOFI 
methode omdat de inspectie met de cliënt en een cliëntvertegenwoordiger 
gesproken heeft. 
 
 
  

https://www.bradford.ac.uk/dementia/training/sofi/
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 

 
- locatiebeschrijving met daarin: 

- Overzicht van ’de zorgprofielen van cliënten van de te bezoeken locatie(s);  
- Overzicht van fte’s en aantallen (oa per dienst) zorgverleners en 

behandelaars op de bezochte locatie;  
- Overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop van de te bezoeken 

locatie(s) van de laatste 12 maanden; 
- analyse aantal medewerkers naar functie (details); 
- 29 documenten betreffende een CV, diploma of  CGI-rapport; 
- overzicht takenmatrix locatie Slaadreef 43 jan 2022; 
- overzicht verplichte bevoegdheden Slaadreef 43 dd 23-08-2022; 
- overzicht van MIC-meldingen Slaadreef 43 september 2021 tot en met juni 2022; 
- toevoeging laatste analyse MIC’s Slaadreef tot en met 24-08; 
- slaadreef 43 overzicht toegepaste onvrijwillige zorg; 
- organisatiefilosofie definitief 2016 actualisatiedatum juni 2022; 
- uitgangspunten intensieve locaties; 
- visie voor Sladreef 43; 
- huidige en wenselijke situatie op SD43-2; 
- plan van aanpak Slaadreef 43; 
- woon adviesbeleid; 
- inwerken begeleiders op 43; 
- identiteit 43.2; 
- praatpapier regioplan Aalten/Slaadreef 2022; 
- Estinea kwaliteitskrant 2021; 
- notulen werkoverleg Slaadreef 43 21-6; 
- notulen clusteroverleg 7-7-2022; 
- rapportage Aalten Slaadreef februari. 
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