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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 8 juli 2021 met de raad van 
bestuur en de raad van toezicht van Stichting Markenheem in Hengelo, 
Gelderland (hierna: Markenheem). Aansluitend bracht de inspectie een 
aangekondigd bezoek aan locatie De Bleijke in Hengelo. 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op 
grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

1.2 Doel en werkwijze 
Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de raad van bestuur en de raad 
van toezicht. Dit gesprek gaat over de besturing van de organisatie. Daarna 
bezoekt de inspectie één of meerdere locatie(s). Waar de inspectie naar kijkt, 
ligt vast in een toetsingskader. Bij de gesprekken, de rondleiding, de observaties 
en de eventuele documenten die zij inzien, letten de inspecteurs op een aantal 
normen uit de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen 
op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.  
De inspectie toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daarnaast de samenhang tussen de informatie 
uit het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht en de 
bevindingen uit het locatiebezoek.  
 
Op basis van de bevindingen tijdens dit inspectiebezoek, bepaalt de inspectie of 
er vervolgtoezicht nodig is en in welke vorm.  

1.3 Beschrijving Markenheem en locatie De Bleijke  

1.3.1  Markenheem 
Markenheem biedt verpleeghuiszorg, verzorging, tijdelijk verblijf/logeeropvang, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Markenheem heeft vijf 
woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Daarnaast is er 
een kleinschalige verpleeghuisvoorziening in de Achterhoek, waar ouderen die 
niet meer thuis kunnen wonen de tijd kunnen overbruggen totdat er een plek in 
het verpleeghuis vrijkomt. 
 
De dagelijkse leiding van Markenheem is sinds 1 maart 2020 in handen van de 
huidige interim-bestuurder. Per 1 augustus a.s. treedt een nieuwe bestuurder 
aan. De bestuurder is voorzitter van het managementteam dat verder bestaat uit 
twee regiomanagers Zorg, een specialist ouderengeneeskunde (SO), een 
manager vastgoed & facilitair, een manager bedrijfsbureau & ICT en een 
controller.  
Markenheem heeft een raad van toezicht bestaande uit vijf leden.  
 
Markenheem heeft een centrale cliëntenraad bestaande uit een zevental leden. 
Elke locatie van Markenheem heeft een eigen lokale cliëntenraad met tenminste 
vijf leden. De voorzitters van de lokale cliëntenraden hebben zitting in de 
centrale cliëntenraad. Eén lid van de centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de 
wijkverpleging. Zowel de lokale cliëntenraden als de centrale cliëntenraad 
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vergaderen regelmatig. Ook hebben zij regelmatig overleg met de bestuurder of 
een vertegenwoordiging van de bestuurder.  
De medezeggenschap van medewerkers binnen Markenheem is ondergebracht 
bij de ondernemingsraad (OR).  

1.3.2  De Bleijke 
Locatie De Bleijke heeft een afdeling voor somatische verpleeghuiszorg en een 
afdeling groepswonen voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Op de afdeling 
somatische zorg hebben alle cliënten een ruim appartement met een aparte 
woon- en slaapkamer, waar zij alleen of met hun partner wonen. Elk 
appartement heeft een eigen douche en toilet en een keuken. Op deze afdeling 
is geen gemeenschappelijke huiskamer. Cliënten ontmoeten elkaar in het 
restaurant en grand café, waar zij ook de maaltijden gebruiken.  
Op de afdeling groepswonen heeft elke cliënt een eigen kamer met douche en 
toilet. Per zes cliënten is een huiskamer ingericht. Er zijn totaal drie huiskamers, 
waarbij twee huiskamers met elkaar in verbinding staan. In elke huiskamer 
werkt een vast team.  
Naast verpleeghuiszorg biedt De Bleijke ook dagbesteding aan en 
alarmopvolging in de nacht aan de naastgelegen aanleunwoningen.  
 
Ten tijde van het bezoek ontvangen 65 cliënten zorg. De cliënten hebben 
zorgprofielen (VV) die variëren van VV 5 tot en met VV 8. De inspectie bezocht 
de afdeling somatische zorg en de afdeling groepswonen voor mensen met 
psychogeriatrische problematiek. De zorg wordt verleend door 94 (49 fte) 
zorgverleners, waarvan 11 (8,1 fte) verpleegkundigen, 50 (31 fte) verzorgende 
niveau 3, 18 (3,9 fte) helpende niveau 2, 15 (6 fte) assistenten.  
 
Een teammanager somatiek en een teammanager groepswonen sturen de 
verschillende teams op de locatie aan. De teams zijn in belangrijke mate 
zelforganiserend.  
Het behandelteam wat werkzaam is op De Bleijke, maakt onderdeel uit van 
zorgaanbieder Azora. Markenheem en Azora hebben een langjarige 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Markenheem huurt (para)medische 
behandeling en geestelijke verzorging in bij Azora. Markenheem en Azora 
werken ook samen bij het opleiden van verpleegkundig specialisten en SO’s. 
In De Bleijke zijn verschillende disciplines betrokken, waaronder een SO, een 
psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, muziektherapeut en 
diëtist. Het merendeel van de cliënten ontvangt zorg met behandeling, waarbij 
de SO eindverantwoordelijk is voor de medische zorg. Bij enkele cliënten is de 
huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg.  

1.4 Actuele ontwikkelingen in het kader van de Wzd en de Wvggz 
Locatie De Bleijke is als Wzd-accommodatie opgenomen in het locatieregister 
Dwang in de Zorg. Markenheem geeft aan geen problemen te ervaren bij het 
invullen van de rollen die nodig zijn om het stappenplan te kunnen toepassen.  
Markenheem werkt samen met zorgaanbieder Azora om de rollen in te vullen. 

1.5 Corona 
Markenheem heeft op verschillende momenten tijdens de coronapandemie te 
maken gehad met besmettingen van cliënten en personeel en met een forse 
uitbraak op één locatie. De continuïteit van zorg is bij Markenheem echter nooit 
in het geding geweest. Dat komt onder andere omdat zorgverleners heel loyaal 
zijn aan de organisatie. Ook heeft Markenheem zorgverleners kunnen ontlasten 
met de inzet van zorggezellen vanuit de plaatselijke horeca. Deze zorggezellen 
gaven extra aandacht aan cliënten. 
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Ook de intensieve samenwerking met Azora en andere zorgaanbieders in de 
regio heeft bijgedragen aan de continuïteit van zorg. Zo heeft Markenheem met 
andere zorgaanbieders in de regio een zorghotel geopend om de druk op het 
ziekenhuis te verminderen. Ook zorgden de regionale zorgaanbieders 
gezamenlijk voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor heeft 
Markenheem nooit tekorten gehad aan persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Tijdens de coronapandemie had de bestuurder wekelijks contact met de raad van 
toezicht en met de centrale cliëntenraad. Beide organen voelen zich goed 
geïnformeerd en betrokken bij de besluiten die de bestuurder tijdens de 
coronapandemie heeft genomen.  
Op het moment van het inspectiebezoek heeft Markenheem geen besmettingen 
meer, zijn de coronamaatregelen versoepeld en is de bezoekregeling verruimd. 
Ruim 80% van de cliënten en naar schatting 80% van de zorgverleners is 
inmiddels gevaccineerd. Markenheem blijft wel alert op nieuwe besmettingen 
omdat in de regio toch incidenteel een uitbraak is. 
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2 Conclusie en vervolgacties 

2.1 Conclusie bezoek 
De inspectie constateert dat de geboden zorg bij Markenheem, locatie De Bleijke 
(grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Negen van de elf getoetste 
normen voldoen (grotendeels). Op de twee normen die (grotendeels) niet 
voldoen had de bestuurder al voor het inspectiebezoek verbeteracties ingezet.  
De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop 
Markenheem stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie 
concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is. 

2.2 Vervolgacties 
Op basis van de bevindingen en bovenstaande conclusie ziet de inspectie op dit 
moment geen aanleiding om Markenheem, locatie De Bleijke opnieuw te 
bezoeken. De inspectie verwacht dat Markenheem goede zorg continueert op alle 
locaties en dat Markenheem de verbeteracties zo nodig ook op andere locaties 
uitvoert. De inspectie sluit het bezoek af.  
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3 Resultaten De Bleijke 

Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel 
geeft aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd. 
 
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. 
De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. 

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. 

3.1 Persoonsgerichte zorg 
Norm 1.2 
Zorgverleners kennen de cliënt zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
Uit diverse gesprekken blijkt dat zorgverleners de zorgbehoeften, mogelijkheden 
en beperkingen van de cliënten goed kennen. De zorgverleners kennen het 
verhaal van de cliënt.  
Bij veranderende wensen en behoeften passen zorgverleners de zorg hierop aan. 
Zo hoort de inspectie in gesprek met een cliëntvertegenwoordiger dat haar beide 
ouders in eerste instantie op de afdeling somatiek woonden waar zij een ruim 
appartement hadden. Door geestelijke achteruitgang van haar moeder was het 
niet langer veilig om daar te blijven wonen. Het echtpaar is toen in goed overleg 
intern verhuisd naar de afdeling groepswonen. Omdat daar de kamers kleiner 
zijn, richtten zorgverleners voor het echtpaar één kamer in als slaapkamer en 
één kamer als woonkamer. Het stemde het echtpaar en de familie uitermate 
tevreden dat zij binnen De Bleijke als echtpaar bij elkaar konden blijven wonen. 
 
De inspectie hoort in gesprekken met zorgverleners dat ze de voorkeuren van 
cliënten kennen en hier in de dagelijkse zorg rekening mee houden. De inspectie 
ziet in de cliëntdossiers een tabblad ‘Wie bent u?’. Onder dit tabblad leest de 
inspectie in één van de cliëntdossiers dat een cliënt gek is op de robothond. 
Tijdens de observatie ziet de inspectie dat een zorgverlener de robothond 
aanreikt aan de cliënt als die gaat rusten. De cliënt is hier zichtbaar blij mee.  
Zorgverleners vertellen dat ze met kleine dingen cliënten een fijne dag willen 
bezorgen. Zo vertelt een zorgverlener dat ze cliënten soms een handmassage 
geeft. Een andere zorgverlener vertelt over een cliënt die het fijn vindt om nat 
geschoren te worden. De zorgverlener doet dit graag. 
 
Uit diverse gesprekken blijkt dat De Bleijke ervoor zorgt dat de fysieke omgeving 
aansluit op de wensen en zorgvragen van de cliënt. Tijdens de coronapandemie 
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bleek dat cliënten van de afdeling somatiek behoefte hebben aan een kleine 
ontmoetingsruimte op de afdeling, zodat zij niet altijd naar het restaurant of het 
grand café hoeven. De inspectie ziet dat De Bleijke op de afdeling somatiek een 
vergaderruimte omvormt tot huiskamer. 
Tijdens de rondgang ziet de inspectie op de afdeling groepswonen dat de deuren 
van de appartementen beplakt zijn met afbeeldingen van voordeuren en dat 
cliënten allemaal een eigen brievenbus hebben. Ook ziet de inspectie per 
appartement een kastje naast de deur hangen dat gevuld kan worden met foto’s 
en/of persoonlijke spulletjes die typerend zijn voor de cliënt. 
 
De inspectie hoort en ziet dat De Bleijke haar aanbod aanpast aan de wensen 
van de cliënten. Cliënten op de afdeling groepswonen eten op hun verzoek ’s 
middags brood. ’s Avonds koken woonassistenten de warme maaltijd op de 
huiskamers. Verder komt wekelijks een muziektherapeut op de afdeling 
groepswonen. Zorgverleners zeggen dat cliënten hier heel blij van worden. 
 
De inspectie hoort dat zorgverleners het belangrijk vinden om leuke dingen te 
doen met cliënten en hen persoonlijke aandacht te geven. Tegelijkertijd hoort de 
inspectie in gesprek met de adviseur kwaliteit dat zorgverleners het moeilijk 
vinden om met cliënten in gesprek te gaan over specifieke levensvragen zoals 
zingeving en eenzaamheid. Tijdens de observatie ziet de inspectie een cliënt die 
erg verdrietig is. Een zorgverlener vraagt aan de cliënt of deze iets wil eten en 
brengt een boterham. De zorgverlener besteedt geen aandacht aan het feit dat 
de cliënt verdrietig is. Bij navraag hoort de inspectie dat deze cliënt worstelt met 
verlies van eigen regie en acceptatie van het ziektebeeld.   
 
Norm 1.3  
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en 
welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
Uit gesprekken en observaties blijkt dat zorgverleners de eigen regie van de 
cliënt proberen te versterken. Tijdens de observatie ziet de inspectie dat 
zorgverleners cliënten tijd geven om zelf een zitplaats uit te zoeken. 
Zorgverleners stellen open vragen en laten de cliënt hierin een keus. Ook ziet de 
inspectie tijdens de observatie verschillende soorten glazen en bekers (met of 
zonder handvaten) op tafel staan zodat iedere cliënt zelfstandig kan drinken.  
De inspectie hoort van zorgverleners dat de nachtdienst ’s nachts geen rondes 
loopt. Sommige cliënten bellen zelf als zij zorg nodig hebben, andere cliënten 
kiezen voor het gebruik van een bewegingsmelder. Zo worden cliënten niet 
onnodig in hun slaap gestoord en ervaren zij meer eigen regie. 
 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners cliënten zo min mogelijk beperken in hun 
vrijheid. Zo hoort de inspectie dat cliënten op de afdeling groepswonen naar 
buiten kunnen. Op de deur zit weliswaar een code, maar zorgverleners helpen 
cliënten met het openen van de deur. Eén cliënt kan de code zelf onthouden en 
gaat zelfstandig naar buiten.  
Op de afdeling groepswonen van De Bleijke kunnen bedhekken niet volledig 
omhoog. Zo worden cliënten in bed niet in hun vrijheid beperkt. In elke kamer is 
een oproepsysteem en zorgverleners bespreken met elke cliënt en/of 
cliëntvertegenwoordiger of een bewegingsmelder noodzakelijk is.  
Een cliëntvertegenwoordiger vertelt dat zij via het cliëntportaal regelmatig foto’s 
van activiteiten ontvangt. Op deze foto’s ziet zij bijvoorbeeld dat de cliënt samen 
met een zorgverlener in het dorp verse aardbeien en een tijdschrift heeft 
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gekocht. Het stemt haar tevreden dat zorgverleners deze activiteiten met de 
cliënt onderneemt. 
 
Ondanks positieve voorbeelden, ziet de inspectie tijdens een andere observatie 
in een huiskamer ook dat zorgverleners weinig aandacht besteden aan de eigen 
regie van cliënten. Zo zegt een zorgverlener tegen verschillende cliënten in de 
huiskamer dat zij hen meeneemt naar hun kamer voor toiletgang. Dit gebeurt 
zonder te vragen naar de wens van de cliënten op dat moment.  
 
Norm 1.4 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
Tijdens een observatie ziet de inspectie dat zorgverleners aansluiting zoeken bij 
wat een cliënt fijn of belangrijk vindt. Een van de cliënten geniet zichtbaar van 
de individuele aandacht van een zorgverlener en het gesprek wat zij hebben 
over de vele reizen die de cliënt vroeger maakte. De zorgverlener en cliënt 
hebben samen plezier. De zorgverlener geeft de cliënt een knuffel. 
 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners de cliënten in De Bleijke zien en dat zij 
naar hen luisteren. Zo vertellen zorgverleners van de afdeling groepswonen dat 
cliënten tijdens de coronapandemie meer rust in de huiskamers hebben ervaren 
doordat bezoek alleen op de kamers kwam. De teammanager heeft daarom met 
de familie van de cliënten op de afdeling groepswonen afgesproken dat bezoek 
ook na de coronapandemie niet meer op de huiskamer komt. Alle familieleden 
hebben ingestemd met deze afspraak tijdens de huiskamergesprekken. Deze 
huiskamergesprekken met familieleden van cliënten vinden drie à vier keer per 
jaar per huiskamer plaats. Daarbij zijn ook een vertegenwoordiger van de lokale 
cliëntenraad, een zorgverlener en de teammanager aanwezig. 
De inspectie hoort van een cliëntvertegenwoordiger en van de cliëntenraad dat 
zij deze huiskamergesprekken erg op prijs stellen. Centraal in deze gesprekken 
staat het welzijn van de cliënten. Naast de huiskamergesprekken kunnen 
cliëntvertegenwoordigers ook altijd terecht bij de teammanager voor een 
persoonlijk gesprek.  
 
Zowel de Raad van Toezicht van Markenheem als de lokale cliëntenraad zeggen 
dat in De Bleijke ‘ieder mens uniek is’ en dat cliënten met respect worden 
behandeld. De inspectie hoort van de cliëntenraad dat De Bleijke de 
kleinschaligheid van de activiteiten tijdens de coronapandemie wil voortzetten. 
Zo gaan cliënten nu vaker in kleine groepjes en op verschillende dagen 
wandelen, in plaats van op een vaste dag in een grote groep. Ook het voorlezen 
gebeurt nu in kleine groepjes. Hierdoor ervaren cliënten meer nabijheid en 
geborgenheid, vertelt de cliëntenraad. 
 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat De Bleijke erop gericht is dat de 
benadering door zorgverleners passend is bij de cliënt. Zo ziet de inspectie in 
een dossier dat een cliënt op de afdeling groepswonen in toenemende mate 
onzeker, angstig en emotioneel is door achteruitgang in haar dementie. De 
inspectie leest in het gedragsadvies van de psycholoog dat de benadering van 
deze cliënt vooral gericht moet zijn op het bieden van nabijheid en bevestiging. 
In het benaderingsadvies leest de inspectie concrete adviezen hoe zorgverleners 
dit kunnen doen. De inspectie mist in het cliëntdossier echter de observaties of 
de cliënt deze nabijheid en bevestiging ook daadwerkelijk ervaart.  
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3.2 Deskundige zorgverlener 
Norm 2.1 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
De inspectie hoort dat Markenheem werkt op basis van het concept van Positieve 
Gezondheid1. Op locatie De Bleijke vertelt een zorgverlener dat Positieve 
Gezondheid aanspreekt bij zorgverleners omdat dit ook over henzelf gaat. 
Zorgverleners vertellen dat het concept van Positieve Gezondheid hen helpt om 
professionele afwegingen te maken over de benodigde zorg door goed te kijken 
naar de cliënt en zijn/haar behoeften en mogelijkheden.  
Zo vertelt een zorgverlener over een cliënt in de laatste levensfase met valrisico 
en cognitieve achteruitgang. Zorgverleners hebben in overleg met de cliënt het 
valrisico afgewogen tegen de wensen en behoefte van de cliënt. Hieruit kwam 
een oplossing op maat, waarbij zorgverleners alleen als het nodig was een 
bewegingsmelder inzetten.  
De inspectie hoort van een andere zorgverlener dat een cliënt zich ‘s nachts 
alleen voelt en de huid openkrabt. Daarom draagt de cliënt een plukpak en 
maakt gebruik van een bewegingsmelder. Zorgverleners hebben in overleg met 
de cliënt en de cliëntvertegenwoordiger deze maatregelen tijdelijk stopgezet. Na 
evaluatie heeft de cliënt er zelf voor gekozen om het plukpak en de 
bewegingsmelder weer te gebruiken omdat zij zich hier fijner bij voelt. De 
inspectie leest de afwegingen hierover terug in het dossier van de cliënt.  
 
De inspectie hoort van zorgverleners dat ten tijde van het inspectiebezoek er 
één cliënt op de afdeling groepswonen is waarbij sprake is van onvrijwillige zorg. 
Het gaat hierbij om insluiting en het verdekt toedienen van medicatie bij een 
cliënt die zeer onrustig is. Zorgverleners hebben deze maatregelen kort voor het 
inspectiebezoek ingezet in overleg met de SO en de psycholoog. Zorgverleners 
volgen hierbij het stappenplan en zijn voornemens om de onvrijwillige zorg in 
een wekelijks Wzd-overleg te evalueren.  
 
De inspectie hoort dat De Bleijke gestart is met de implementatie van de Wet 
zorg en dwang (Wzd) en de invulling van de verschillende rollen. De Bleijke 
heeft zorgverantwoordelijken aangewezen en een Wzd-functionaris benoemd. De  
Wzd-functionaris komt van Azora. Zorgverleners zijn geschoold op het gebied 
van de Wzd. 
De behandelaren vertellen de inspectie dat zij de laatste tijd meer vragen krijgen 
van zorgverleners over onvrijwillige zorg. Zij vertellen dat zorgverleners zich 
steeds meer bewust zijn van onvrijwillige zorg en dat zij op zoek gaan naar 
alternatieven. Van de SO hoort de inspectie verder dat het gebruik van 
psychofarmaca op de afdeling groepswonen een aandachtspunt is. De SO ervaart 
voldoende openheid bij de zorgverleners om binnenkort met hen in gesprek te 
gaan over het afbouwen van psychofarmaca bij sommige cliënten. 
 
Norm 2.2 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in 
het cliëntdossier. 
 

                                              
1  Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Ontworpen door Machteld 

Huber. Zie ook: Wat is het? - Institute for Positive Health (iph.nl) 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels niet aan deze norm.  
 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners duidelijke afspraken 
hebben over het zorgproces en dat zij die afspraken ook uitvoeren. De inspectie 
ziet echter in een cliëntdossier dat een inzichtelijke vastlegging van alle stappen 
in het zorgproces ontbreekt. De inspectie hoort dat zorgverleners het huidige 
cliëntdossier omslachtig vinden en dat De Bleijke binnenkort overstapt op een 
nieuw elektronisch cliëntendossier. 
 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners wel rapporteren, maar 
niet altijd op de doelen en acties uit het zorgleefplan. De inspectie ziet dat 
zorgverleners veel in vrije tekst rapporteren. Hierdoor is niet inzichtelijk in het 
dossier of een doel is behaald of bijgesteld moet worden. Ook bemoeilijkt dit het 
snel terug kunnen lezen van het beloop op een bepaald doel over meerdere 
dagen heen. 
De inspectie ziet in een dossier bij een benaderingsadvies het verzoek van de 
psycholoog om goed te observeren en te rapporteren. In het dossier kan de 
inspectie echter geen rapportages over het benaderingsadvies vinden. Hierdoor 
mist een goede basis voor een evaluatie van het benaderingsadvies.  
De inspectie ziet verder dat multidisciplinaire overleggen (MDO) op de afdeling 
groepswonen periodiek plaatsvinden, maar dat hier geen apart verslag van is. 
De rapportage van het overleg staat onder de algemene rapportages waardoor 
het MDO-verslag moeilijk te vinden is. 
 
De inspectie ziet bij de dossierinzage dat cliënten op De Bleijke actuele 
zorgleefplannen hebben, waarin de doelen en acties zijn vastgelegd. 
Zorgverleners bespreken de zorgleefplannen elk half jaar met de cliënt en/of de 
cliëntvertegenwoordiger en als het nodig is vaker. Bij de eerste bespreking is 
tevens de SO aanwezig. Indien nodig en desgewenst draagt de SO ook bij aan 
de vervolg zorgleefplanbesprekingen. 
De inspectie ziet in een van de dossiers dat de verslaglegging van de 
zorgleefplanbespreking heel algemeen en summier is. Zo zijn de vragen over of 
de zorg aansluit bij de wensen, of de afspraken zijn nagekomen en of de 
cliënt/cliëntvertegenwoordiger tevreden is alleen met ja of nee beantwoordt. Een 
toelichting mist. Ook mist de inspectie een relatie met de doelen in het 
zorgleefplan.  
 
Norm 2.5 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar 
zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
Uit gesprekken blijkt dat de bezetting van zorgverleners over het algemeen 
voldoende is voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. Zo hoort de inspectie 
van zorgverleners op de afdeling groepswonen dat zij voldoende tijd hebben 
voor de zorg aan cliënten. Zorgverleners kunnen bij de dagelijkse zorg alle 
aandacht geven aan cliënten, in de wetenschap dat er altijd iemand op de 
huiskamer is. Ook op de afdeling somatiek hoort de inspectie van zorgverleners 
dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de 
zorgvraag van cliënten. Op deze afdeling werken relatief veel verpleegkundigen 
die zich met name op complexe zorgvragen richten. 
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De inspectie hoort en leest dat Markenheem een Leerplan 2021 heeft dat 
aansluit op het algemene beleid voor 2021. In het scholingsbeleid staat de 
gewenste cultuuromslag naar het denken vanuit Positieve Gezondheid centraal.  
Vóór de coronapandemie hebben alle zorgverleners scholing gevolgd over 
Positieve Gezondheid. Zorgverleners die later in dienst zijn gekomen, zijn nog 
niet of niet volledig geschoold op het gebied van Positieve Gezondheid. 
Verder heeft Markenheem in haar scholingsbeleid aandacht voor de complexer 
wordende zorgvraag en de kennis en vaardigheden die dit van zorgverleners 
vraagt. Zo leest de inspectie in het Leerplan 2021 dat Markenheem trainingen 
aanbiedt aan zorgverleners over hoe zij op onbegrepen- en probleemgedrag 
kunnen reageren. Ook biedt Markenheem jaarlijks klinische lessen aan.  
In de gesprekken met zorgverleners hoort de inspectie dat De Bleijke zorgt voor 
een passend aanbod aan scholing en opleiding. Zorgverleners vertellen dat zij 
mogelijkheden krijgen voor opleiding. Daarnaast krijgen zij 
deskundigheidsbevordering via e-learnings of een klinische les. Tijdens de 
coronapandemie kregen zorgverleners bijvoorbeeld een digitale klinische les over 
de ziekte van Parkinson. 
 
De inspectie hoort dat het ziekteverzuim van Markenheem vóór corona al een 
aandachtspunt was van de bestuurder en de raad van toezicht en dat dit niet is 
gewijzigd. Door uitval van personeel tijdens de coronapandemie is het 
ziekteverzuim gestegen. Dit geldt niet alleen voor de locatie De Bleijke maar 
voor Markenheem als geheel. 
 
Norm 2.6 
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken. 
 
De norm is niet getoetst. 
 
Norm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en 
specifieke expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze 
samenwerking maken zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels aan deze norm. 
 
Uit gesprekken blijkt dat op de afdeling somatiek gemiddeld één dag per week 
een SO van Azora aanwezig is. Deze SO is eindverantwoordelijk voor de 
medische zorg aan ongeveer 25 cliënten. De SO heeft periodiek overleg met de 
huisarts over de cliënten waarvoor de huisarts eindverantwoordelijk is. De SO 
doet eenmaal per week een artsenvisite. Op die dag is een extra verzorgende of 
verpleegkundige op de afdeling aanwezig, die meeloopt met de artsenvisite. Als 
de SO niet aanwezig is op de locatie, is bij acute problemen dag en nacht een SO 
telefonisch bereikbaar. Indien noodzakelijk is de SO binnen een half uur in De 
Bleijke. De inspectie hoort verder dat op de afdeling somatiek geen structurele 
MDO’s worden gehouden. De behandelaren zijn wel voornemens om dit te 
starten. 
 
De inspectie hoort dat op de afdeling groepswonen eenmaal per week een SO 
aanwezig is. Zorgverleners vertellen dat zij maandelijks een MDO hebben 
waarbij in ieder geval de SO, de psycholoog en een zorgverlener aanwezig zijn. 
Cliëntvertegenwoordigers kunnen wel inbreng hebben bij het MDO, maar zij zijn 
niet bij het MDO aanwezig.  



 
Rapport van het inspectiebezoek aan Markenheem, locatie De Bleijke in Hengelo op 8 juli 2021 

 

Pagina 14 van 19  
 

Naast de vaste maandelijkse MDO’s kunnen MDO’s ook flexibel gepland worden, 
als dit nodig is. Zo hoort de inspectie van zorgverleners dat kortgeleden een 
MDO is gehouden naar aanleiding van de komst van een nieuwe cliënt met 
onbegrepen gedrag. 
 
De inspectie hoort dat verwijzingen naar andere disciplines in het behandelteam 
via de SO lopen, bijvoorbeeld het inschakelen van de psycholoog. De psycholoog 
van Azora is gemiddeld één dag per week beschikbaar voor de afdeling 
groepswonen. De inspectie hoort van de psycholoog dat de vakgroep 
psychologen van Azora kampt met onderbezetting. Op het moment van het 
inspectiebezoek behandelen de psychologen alleen spoedaanvragen.  
Hoewel de beschikbaarheid van de psycholoog op het moment van het 
inspectiebezoek beperkt is, vertellen zorgverleners dat zij laagdrempelig 
overleggen met de psycholoog. Een zorgverlener vertelt dat de psycholoog de 
teams goed ondersteunt. Zo besteedt de psycholoog die betrokken is bij de inzet 
van onvrijwillige zorg, expliciet aandacht aan wat de zorgverleners nodig hebben 
om de onvrijwillige zorg uit te voeren. De zorgverlener vindt dit heel fijn. 
 
De inspectie hoort van zorgverleners dat de lijnen met de SO’s kort zijn, ook als 
zij niet op de locatie zijn. Van een SO hoort de inspectie dat zorgverleners op 
een gestructureerde manier vragen stellen aan de SO en dat zij hierin geschoold 
zijn binnen Markenheem. Ook hoort de inspectie dat zorgverleners systematisch 
metingen verrichten en hierover rapporteren in het cliëntdossier als de SO dit 
vraagt.  
 
De SO en de psycholoog vertellen dat zij weliswaar vanuit Azora werken, maar 
dat zij goed op de hoogte zijn van wat er speelt in De Bleijke. Zij worden goed 
meegenomen in de informatievoorziening vanuit De Bleijke. Daarnaast hebben 
zij laagdrempelig overleg met de teammanagers van De Bleijke. 

3.3 Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Norm 3.2 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke grotendeels niet aan deze norm. 
 
De inspectie hoort dat Markenheem structureel kwaliteitsinformatie verzamelt 
met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een terugkerend patroon 
van planning, uitvoering, controle en bijstelling van werkzaamheden ontbreekt 
echter nog. Gesprekspartners vertellen dat het op dit moment niet helder is 
waar Markenheem daadwerkelijk op stuurt en dat zij hierin focus missen. Het 
management van Markenheem heeft daarom een externe partij (Waardigheid en 
Trots op locatie) gevraagd om hen hierbij te ondersteunen. Deze externe 
ondersteuning is inmiddels toegezegd en gaat binnenkort van start.  
 
De inspectie leest in het kwaliteitsplan 2021 dat Markenheem het aantal cliënten 
met een decubituswond registreert en analyseert. Sinds 2020 heeft Markenheem 
een nieuw systeem voor MIC-meldingen. De MIC-commissie analyseert de MIC-
meldingen op casusniveau en op organisatieniveau. De inspectie hoort van 
gesprekspartners en leest in het MIC-advies 2020 dat het goed invullen van de 
melding en het opvolgen van verbetersuggesties nog aandacht behoeft. Zo 
worden meldingen in sommige teams wel en in andere teams niet standaard 
besproken.  
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Markenheem doet ook interne audits, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie 
en het elektronisch cliëntendossier. Door de coronamaatregelen was het aantal 
audits in het afgelopen jaar beperkt en werden deze vooral op afstand 
uitgevoerd. Markenheem maakt gebruikt van het meetinstrument voor Positieve 
Gezondheid om de zorg met de cliënt of de cliëntvertegenwoordiger te 
evalueren. Ook maakt Markenheem gebruik van de Prem’s (Patient Reported 
Experience Measures) om de cliëntervaring te meten.  
 
Uit gesprekken en documentinzage blijkt dat De Bleijke zorgverleners, 
cliënten(vertegenwoordigers) en de cliëntenraad betrekt bij het verbeterproces.  
Zo hoort de inspectie dat de voorzitter van de centrale cliëntenraad tijdens de 
coronapandemie wekelijks contact had met de bestuurder. De centrale 
cliëntenraad voelt zich goed geïnformeerd door de bestuurder en voldoende 
betrokken bij besluiten. De centrale cliëntenraad betrekt hierbij actief cliënten 
en cliëntvertegenwoordigers. Zo heeft de centrale cliëntenraad in februari een 
enquête gehouden onder cliënten, contactpersonen en cliëntvertegenwoordigers 
om te vragen naar hun ervaringen tijdens de coronapandemie.  
Ook de lokale cliëntenraad van De Bleijke voelt zich goed geïnformeerd en heeft 
regelmatig overleg met de teammanagers. Daarnaast is een vertegenwoordiger 
van de lokale cliëntenraad aanwezig bij de huiskamergesprekken op de afdeling 
groepswonen van De Bleijke. Deze gesprekken ervaart de lokale cliëntenraad als 
heel informatief.  
 
De inspectie hoort in gesprekken en leest in het kwaliteitsplan 2021 dat 
zorgverleners invloed hebben op de besluitvorming binnen Markenheem. Zo is 
recent een SO toegetreden tot het managementteam van Markenheem. Ook gaat 
Markenheem een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) instellen.  
 
Norm 3.3 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en 
verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke aan deze norm. 
 
De inspectie hoort dat Markenheem deelneemt aan een lerend netwerk met vijf 
andere zorgaanbieders in de regio, waaronder Azora. Met Azora heeft 
Markenheem een langjarige samenwerkingsovereenkomst.  
 
Zorgverleners vertellen dat zij voldoende tijd en ruimte krijgen om te reflecteren 
op de zorg die zij bieden. Zo hoort de inspectie dat zorgverleners op de afdeling 
groepswonen intervisie hebben en casuïstiek bespreken met de teammanager. 
Zorgverleners zeggen dat de teammanager kijkt wat zij nodig hebben om te 
kunnen reflecteren en dat zij hierin worden gefaciliteerd. 
 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners binnen De Bleijke vinden dat de 
teammanagers laagdrempelig benaderbaar zijn, dat zij bij hen terecht kunnen en 
dat zij makkelijk aanspreekbaar zijn.  

3.4 Medicatieveiligheid 
Norm 4.3 
Zorgverleners beschikken over een actuele toedienlijst van de apotheek. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke aan deze norm. 
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De inspectie ziet dat zorgverleners voor elke cliënt met een indicatie met 
behandeling die medicatie gebruikt, beschikken over een actuele toedienlijst. 
Volgens verschillende gesprekspartners levert de apotheek de toedienlijsten van 
cliënten die medicatie gebruiken. De inspectie ziet dat de apotheek de medicatie 
in de vorm van baxterrollen aanlevert. 
 
Tijdens de inzage in de toedienlijsten ziet de inspectie dat de zorgverleners niet 
zelf de lijsten aanpassen. Bij eventuele wijzigingen in de medicatie levert de 
apotheek een gewijzigde versie aan, zo vertelt een zorgverlener. Zorgverleners 
beschikken binnen 24 uur na de start van de zorg over een actueel 
medicatieoverzicht. 
 
Norm 4.8 
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn 
en toedientijd op de toedienlijst. 
 
Volgens de inspectie voldoet De Bleijke aan deze norm. 
 
De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn 
en per toedientijdstip op de (digitale) toedienlijst. Uit de gesprekken maakt de 
inspectie op dat de zorgverleners de tweede controle bij risicovolle medicatie 
bekwaam uitvoeren. Zorgverleners kunnen toelichten wie de tweede controle 
heeft gedaan. Een zorgverlener vertelt dat collega’s elkaar controleren door 
middel van een controle op aftekenen aan het eind van elke dienst.  
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Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, 
circulaires en rapporten  

Wetgeving: 
− Wet langdurige zorg (Wlz). 
− Zorgverzekeringswet (Zvw). 
− Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
− Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
− Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet 

Burgerlijk Wetboek. 
− Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). 
− Wet zorg en dwang (Wzd). 
− Wet verplichte GGZ (Wvggz). 
− Besluit langdurige zorg. 
− Uitvoeringsbesluit Wkkgz. 
− Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Veldnormen: 
− Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 2017. 
− Toetsingskader IGJ, 2017. 
− Governancecode zorg, 2017. 
− Kader Toezicht op goed bestuur, 2016. 
− Convenant preventie seksueel misbruik, VGN, Chronisch Zieken en 

Gehandicaptenraad, MEE Ned., Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, CNV 
Publieke Zaak, Nu91, ABVA/KABO FNV, F.B.Z., 2007. 

− Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, ActiZ, GGZ Nederland, VGN, 
2010. 

− Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik, VGN, Kennisplein 
gehandicaptenzorg, 2011. 

− Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in 
verpleeg- en verzorgingshuizen, V&VN, 2008. 

− Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, januari 2015. 
− Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., 

IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, 
Orde, V&VN, VWS, ZN, FNT, NMT en VGN, 2008. 

− Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013. 
 
Circulaires en rapporten: 
− Bulletin ‘Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door 

hulpverleners in de gezondheidszorg’, IGZ, augustus 2004. 
− Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in 

langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, 
december 2010. 

− De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige 
zorg, Nivel, 2012. 

− Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in 
langdurige zorg, IGZ, 2012. 

− Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige 
zorg en zorg thuis, IGZ, 2011. 
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Bijlage 2 Beoordeelde documenten 

- Kwaliteitsplan 2021; 
- Kwaliteitsverslag 2020; 
- Overzicht van zorgprofielen cliënten van de bezochte locatie; 
- Overzicht fte’s zorgverleners en behandelaars op de bezochte locatie; 
- Bevindingen CCR n.a.v. enquête ervaringen tijdens Corona periode; 
- Leerplan 2021; 
- Medicatieproces in de verpleeghuizen van Azora en Markenheem; 
- MIC-advies De Bleijke 2020;  
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Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 
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