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ZAKELIJKE WEERGAVE
Stichting Zorgrésidence Regina
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1 augustus 2019
Zakelijke weergave beëindiging last onder dwangsom Stichting
Zorgrésidence Regina

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op
27 juni 2019 aan Stichting Zorgrésidence Regina (hierna: Regina) 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. De last onder dwangsom is op 26 juli 2019 beëindigd. Op
grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de
overwegingen tot de beëindiging van een last onder dwangsom openbaar. Dit
bericht voorziet daarin.1
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Aanleiding tot beëindiging van de last onder dwangsom
Tijdens het inspectiebezoek dat op 26 juli 2019 aan Regina is gebracht, is
gebleken dat zorgverleners bekwaam zijn in het methodisch werken aan
doelgroep specifieke problemen. De zorgafspraken in de dossiers komen voort
uit een afweging van risico’s, wensen en behoeften. In de rapportages is het
methodisch werken voldoende zichtbaar. Regina heeft nu een
kwaliteitssysteem. Hoewel het systeem nog niet volledig in werking is, voldoet
het aan de randvoorwaarden om de zorg systematisch te kunnen bewaken,
beheersen en verbeteren. Regina gebruikt (bijna)incidenten voor het
verbeteren van de zorg. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar.
Dit houdt in dat Regina binnen de begunstigingstermijn aan de last onder
dwangsom heeft voldaan. Dit betekent dat er geen dwangsommen zijn verbeurd.
Hiermee is dit dwangsomtraject tot een einde gekomen.
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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Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl).
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