Inspectiebezoek TMZ-locatie De Weemelanden (Vriezenveen)
Samenvatting bevindingen en ingezet verbetertraject
Datum bezoek: vrijdag 1 november 2013

Algemeen
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) neemt bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
uiterst serieus. TMZ ziet een extern oordeel van IGZ als een waardevol middel om deze kwaliteit
verder te verbeteren. Op basis van de rapporten neemt TMZ haar verantwoordelijkheid door
eventuele verbeterpunten op structurele wijze op te lossen. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak
die zich niet alleen op de bezochte locatie richt, maar op de hele organisatie. Het bezoek en de
bevindingen worden door het bestuur en management van TMZ gebruikt als inbreng voor verdere
organisatieontwikkeling.
Inspectiebezoek De Weemelanden (Vriezenveen)
Op vrijdag 1 november 2013 heeft de Inspectie TMZ-locatie De Weemelanden in Vriezenveen
onaangekondigd bezocht. Twee vertegenwoordigers van IGZ bezochten het woonzorgcomplex in
Vriezenveen en hebben hierbij – naast algemene zaken – specifiek gelet op onderwerpen zoals
hygiëne, infectiepreventie en medicatiebeleid.
TMZ heeft hygiëne en infectiepreventie goed vormgegeven, maar moet nog laatste slag maken
In het rapport dat TMZ naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft ontvangen stelt IGZ dat tijdens
dit inspectiebezoek naar voren is gekomen dat De Weemelanden het onderwerp infectiepreventie
en hygiëne goed vorm heeft gegeven. Een laatste slag moet echter nog worden gemaakt met
betrekking tot het continueren van het cyclische proces door het opstellen van de nog ontbrekende
werkinstructies en het controleren op het naleven en het gebruik van bestaande werkinstructies.
Met de nieuwe infectiecommissie en de plannen die TMZ wil uitvoeren, onder andere het werken
met aandachtsvelders infectiepreventie en hygiëne, zal dit volgens IGZ zeker leiden tot de beoogde
kwaliteitsverbetering.
IGZ is tevreden over verbeterplan en heeft onderzoek afgesloten
De inspectie heeft TMZ gevraagd om op basis van de aanbevelingen en bevindingen een
resultaatsverslag op te stellen en deze ter beoordeling aan haar te sturen. Op 14 februari 2014 is
deze rapportage bij de inspectie in goede orde ontvangen. De inspectie heeft aangegeven dat de
ontvangen rapportage een duidelijk beeld geeft welke activiteiten zijn uitgevoerd om te voldoen aan
de normen. Het inspectiebezoek van 1 november 2013 is daarmee afgesloten.
Documenten m.b.t. inspectiebezoek
De volgende documenten m.b.t. het inspectiebezoek zijn te downloaden op de website van TMZ:
- Het volledige Inspectierapport
- Het resultaatverslag van TMZ
- Brief inspectie n.a.v. het resultaatsverslag (afsluiting)

