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Betreft Uw meldingen Ons kenmerk

Geachte

_________________

Uw kenmerk

Onlangs stuurde u ons enkele e-mails waarmee u signalen afgaf over de Uw e-mails

zorginstellingen Thebe en. Ook ontvingen wij via het ministerie van VWS uw v.a. 25 juli 2016

e-mail over Valt niet onder het verzoek

Ik wil u bedanken voor uw e-mails, waarmee u signalen van bezorgde burgers aan
de inspectie kenbaar maakt. Uw meldingen bevatten waardevolle informatie voor
het toezicht. Wij zullen deze dan ook als signaal over de betreffende instellingen
opnemen in ons systeem. Wij gebruiken de signalen in het reguliere toezicht. Dit
betekent dat deze niet op casusniveau worden onderzocht maar dat wij deze
meewegen in de risico-inschattingen op basis waarvan wij het toezicht
organiseren. Uw meldingen zijn hiermee afgesloten.

Ik wil u erop attenderen dat de mensen die u spreekt ook zelf melding kunnen
maken van gebeurtenissen met betrekking tot hun naasten, en over hun
ervaringen met zorginstellingen. Zij kunnen daartoe contact opnemen met het
Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies
over klachten in de zorg. Indien nodig wordt de melding voorgelegd aan de
inspectie om te beoordelen of er aanleiding is voor nader onderzoek. Klachten die
niet ter beoordeling worden voorgelegd, worden wel als anoniem signaal
opgenomen in een overzicht dat dagelijks aan de inspectie wordt verstuurd.
Het Landelijk Meldpunt Zorg is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen
9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-120 50 20. Men kan ook contact
opnemen via het formulier op de website www.Iandeliikmeldountzorg.nl.

Meer informatie over het toezicht door de inspectie vindt u op onze website
www.iciz.nl onder het kopje ‘toezicht en handhaving’.

Vragen of aanvullende informatie?
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen
neem dan contact op met ons meldpunt. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd telefoonnummer.
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U kunt ook een e-maiI sturen naar meIdpunticiz.nl. Vermeld
het kenmerk van deze brief

daarbij alstublieft

Hoogachtend, Ons kenmerk

Datum

17 augustus 2016
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Ons kenmerk

Uw kenmerkDatum 28 november 2016
-

Betreft Uw melding over Thebe Don Sarto
Uw brief

Bijlagen
Geachte ,

-

Op 27 oktober 2016 stuurde u een e-mail aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg waarin u uw zorgen uit over het welzijn van de cliënten van Don
Sarto. U schrijft dat de Raad voor de Ouderenbescherming diverse
verontrustende signalen ontving van familieleden van cliënten. In deze brief leest
u mijn reactie.

Rol inspectie
Meldingen zijn een belangrijke informatiebron voor het toezicht van de inspectie
op de kwaliteit van zorg. Ik dank u daarom voor uw informatie.

We hebben de door u aangeleverde informatie als signaal opgeslagen in het
inspectiedossier van Don Sarto. Op deze manier kan uw informatie gebruikt
worden bij ons verdere toezicht bij Don Sarto. Over eventuele vervolgacties door
de inspectie richting Don Sarto wordt u niet meer persoonlijk geïnformeerd. Het
rapport van een eventueel toezichtstraject is na afronding hiervan te raadplegen
via onze website.

Daarnaast wil ik u er nogmaals op wijzen dat familieleden van cliënten hun
klachten over de kwaliteit van zorg zelf ook kunnen melden bij het Landelijk
Meldpunt Zorg.

Vragen?
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen,
neem dan contact op met ons meldpunt. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd telefoonnummer.
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Ons kenmerkU kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@igz.nl. Vermeld daarbij alstublieft
het kenmerk van deze brief. Datum

28 november 2016
Hoogachtend,
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