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1 Inleiding 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) stelde in het kader 

van haar toezichthoudende taak Clinic63 op 4 december 2015 voor een periode van 

zes maanden onder verscherpt toezicht.  

In dit rapport beschrijft de inspectie de uitkomsten van het verscherpt toezicht. 

1.1 Aanleiding  

Op 4 december 2015 heeft de inspectie Clinic63 met locaties in Amsterdam, 

Haarlem, Utrecht, Laren, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Den Haag en Nijmegen, 

voor een periode van maximaal zes maanden, tot uiterlijk 4 juni 2016 onder 

verscherpt toezicht gesteld.  

 

Aan het instellen van het verscherpt toezicht op 4 december 2015 ging een periode 

van intensief toezicht vooraf. De inspectie had gezien de resultaten van het 

inspectiebezoek op 2 juli 2015 aan Clinic63 locatie Amsterdam haar toezicht 

geïntensiveerd. De geconstateerde tekortkomingen waren ernstig en omvangrijk. De 

inspectie bracht in dat kader op 6 en 10 juli 2015 en 14 augustus 2015 aan Clinic63 

locatie Amsterdam, 27 juli 2015 aan Clinic63 locatie Den Haag, 27 juli 2015 aan 

Clinic63 locatie Haarlem, 28 juli 2015 aan Clinic63 locatie Den Bosch en 30 

september 2015 aan Clinic63 locatie Utrecht toezichtsbezoeken.  

 

Het lukte Clinic63 echter niet om de opgelegde verbetermaatregelen uit te voeren 

en in voldoende mate te voldoen aan de normen en om de opgelegde 

verbetermaatregelen uit te voeren. Tijdens het inspectiebezoek van 20 oktober 

2015 aan Clinic63 locatie Amsterdam en het inspectiebezoek van 2 november 

2015 aan Clinic63 locatie Maastricht bleek dat noch de organisatie noch de  

kwaliteit van zorg voldeed aan de eisen die hieraan gesteld worden. De inzet en 

goede wil binnen Clinic63 waren duidelijk aanwezig maar het ontbrak aan 

voldoende kennis en kunde om een goed functionerend kwaliteitsysteem op te 

zetten waarmee ingezette verbeteracties goed geïmplementeerd en geborgd 

worden.  

 

De inspectie concludeerde daarop dat op alle niveaus sprake was van 

tekortschietende zorginhoudelijke kennis en er werd op meerdere onderdelen 

niet voldaan aan verantwoorde1 zorg en de daarvoor geldende normen. Op de 

volgende punten werd onvoldoende of matig gescoord:  

1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheidstoedeling, delegatie 

en protocollen voorbehouden handelingen; 

2. Samenwerking en afspraken met een regionaal ziekenhuis in geval van 

calamiteiten en complicaties die de setting van een particuliere kliniek 

overstijgen; 

3. Kwaliteitsbeleid artsen en paramedici (huidtherapeuten) waaronder 

intervisie, intercollegiale toetsing, complicatiebesprekingen en een 

inwerkprogramma 

4. Kwaliteits-, incidenten (VMS)- en calamiteiten beleid; 

5. BRMO/MRSA beleid; 

6. Reanimatiebeleid; 

7. Klaarmaken en toedienen van High Risk medicatie;  

                                                           
1
 Met inwerking treden van de Wkkgz per 2016 is dat gewijzigd in goede zorg.  
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8. Klachtenregeling; 

9. Infectiepreventie gedrag;  

10. Infectiepreventie bouwkundige voorzieningen (wastafels); 

11. Medicatieveiligheid: controle voorraad medicatie en op houdbaarheid; 

12. Tijdig en aantoonbaar onderhoud en validatie medisch apparatuur. 

 

Tevens diende Clinic63 een audit door een deskundige infectiepreventie te laten 

uitvoeren bij een kliniek in bedrijf. Op 4 december 2015 had de inspectie de 

gevraagde audit niet ontvangen.  

De inspectie stelde daarom op 4 december 2015 Clinic63 voor een periode van zes 

maanden onder verscherpt toezicht. 

Lopende het verscherpt toezicht heeft de inspectie de locaties in Amsterdam, 

Eindhoven, Laren en Nijmegen bezocht. Zie hiervoor de tijdslijn p. 1.5. 

 

Doel van deze bezoeken was te toetsen en te beoordelen of Clinic63 voldeed aan de 

voorwaarden voor goede zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, 

onderdelen a en b, 7, 8 en 10 en beschikte over een klachtenregeling als bedoeld in 

de toentertijd geldende WKCZ 

 

1.2 Onderzoek 

 

In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. 

In het verscherpt toezicht heeft de inspectie Clinic63 op 4 december 2015 de 

volgende maatregelen opgelegd.  

Maatregelen te treffen door de raad van bestuur van Clinic63 

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van 

de zorg. De raad van bestuur dient de risico’s van de patiëntenzorg te kennen en te 

beheersen. Het is dan ook de raad van bestuur die de te realiseren resultaten, het 

bepalen van een aanpak formuleert, formaliseert en zorg draagt dat de 

noodzakelijke verbeteringen uitgevoerd en geborgd worden tijdens het verscherpt 

toezicht. De aanpak dient in ieder geval de volgende bestanddelen te omvatten. 

 De raad van bestuur en de medisch eindverantwoordelijke stellen een plan 

van aanpak op binnen drie weken, voor 28 december 2015, nadat het 

verscherpt toezicht is ingegaan en vullen het aan met verbetermaatregelen 

voortkomend uit inspectiebezoeken.  

 De raad van bestuur en de medisch eindverantwoordelijke verstrekken 

maandelijkse een voortgangs- en resultaten rapportage aan de inspectie. De 

eerste voortgangs- en resultaten rapportage ontvangt de inspectie voor 15 

januari 2016.  

 

1.3 Toetsingskader 

Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, maakt de inspectie onder 

andere gebruik van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken.  

De vragen zijn gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide richtlijnen, normen, 
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toetsingskaders en (verenigings)standpunten die de koepelorganisaties en 

beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Een overzicht is opgenomen in bijlage 2.  

1.4 Onderzoeksmethode 

Een plan van aanpak heeft de inspectie nooit ontvangen. De inspectie toetste 

gedurende het verscherpt toezicht de voortgang aan drie voortgangsberichten, 

onaangekondigde inspectiebezoeken, en gesprekken met bestuurder en 

medewerkers op de werkvloer.  

 

In 1.5 volgt een overzicht van activiteiten in de periode van het verscherpt toezicht. 

 

1.5 Tijdlijn onderzoek 

 

Datum Activiteit 

December 2015 

04-12-2015 Gesprek met de bestuurder over het instellen van het verscherpt 

toezicht 

04-12 2015  De inspectie stelt Clinic63 onder verscherpt toezicht 

Januari 2016 

27-01-2016 Voortgangsbericht ontvangen van Clinic63 

Februari 2016 

04-02-2016 Gesprek met de bestuurder over de voortgang in het kader van het 

verscherpt toezicht en herinspectie 

04-02-2016 Onaangekondigd inspectiebezoek locatie Amsterdam 

08-02-2016 Onaangekondigd inspectiebezoek locatie Eindhoven 

22-02-2016 Voortgangsbericht ontvangen van Clinic63 

Maart 2015 

03-03-2016 Onaangekondigd inspectiebezoek locatie Laren 

April 2015 

11-04-2016 Voortgangsbericht ontvangen van Clinic63 

14-04-2016 Onaangekondigd inspectiebezoek locatie Nijmegen 
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2 Conclusies  

De inspectie heeft op 4 december 2015 voor de duur van zes maanden verscherpt 

toezicht ingesteld op alle locaties van Clinic63 vanwege achterblijvende voortgang in 

noodzakelijke verbeteringen.  

De inspectie heeft in het kader van het verscherpt toezicht een plan van aanpak 

gevraagd aan het bestuur hoe deze de gevraagde verbeteringen tot stand zal 

brengen en de inspectie daaromtrent maandelijks te rapporteren. De inspectie heeft 

geconstateerd dat in de praktijk de gevraagde verbeteringen zijn gerealiseerd. Een  

plan van aanpak gevolgd door maandelijkse voortgangsrapportages zijn niet in de 

vorm die de inspectie heeft gevraagd overgelegd. Daardoor kon de inspectie de 

vorderingen minder goed volgen, maar heeft ook de bestuurder de inspectie 

onvoldoende kunnen overtuigen van zijn inzicht en bestuurlijke capaciteiten. Door 

Clinic63 is lopende het verscherpt toezicht inmiddels voldoende actie op de meeste 

gevraagde onderwerpen ingezet en de resultaten zijn zichtbaar. Op bijna alle 

getoetste onderwerpen wordt inmiddels voldoende gescoord.  

Van een werkend  kwaliteitssysteem, dat noodzakelijk is om borging te kunnen 
bereiken van de inmiddels bereikte verbeteringen is evenwel nog geen sprake. 

Regelmatige evaluatie en auditting/toetsing zijn noodzakelijk om vast te stellen of 

gemaakte afspraken (procedures en protocollen) bekend zijn en consequent worden 

nageleefd. 

Het beleid aangaande MRSA/BRMO en de screening dient met voortvarendheid 

verder aantoonbaar uitgevoerd te worden. Het kwaliteitsbeleid van de medische 

professionals dient verder aangescherpt te worden. Van belang is een inbedding in 

een structuur van visitatie, feedback, complicatiebesprekingen en toetsing van 

individueel functioneren. Een kliniek waar zoveel behandelingen worden uitgevoerd 

en de bestuurder aangeeft dat zich geen enkele (geregistreerde) complicatie is 

opgetreden, moet zich in alle rede afvragen of de complicatieregistratie wel op orde 

is.   

Clinic63 heeft inmiddels voldoende bereikt en de inspectie heeft besloten het 

verscherpt toezicht dat voor een termijn van zes maanden was ingesteld af te 

sluiten.  
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3 Handhaving  
 

3.1 Beëindigen verscherpt toezicht  

Het verscherpt toezicht werd op 4 december 2015 ingesteld voor de duur van zes 

maanden. Gedurende het verscherpt toezicht heeft de inspectie getoetst of Clinic63 

de noodzakelijke verbeteringen in afdoende mate had doorgevoerd. Dit bleek het 

geval. De inspectie heeft op 4 juni 2016 het verscherpt toezicht opgeheven.  

 

De inspectie merkt wel op dat zij nooit het gevraagde plan van aanpak heeft 

ontvangen en de drie voortgangsberichten slechts voldeden aan minimaal te stellen 

eisen. De inspectie heeft de voortgang getoetst in meerdere onaangekondigde 

inspectiebezoeken, in gesprekken met de eigenaar, uitvoerend arts en de 

medewerkers op de werkvloer en vastgesteld dat de gevraagde verbeteringen 

inmiddels in voldoende mate zijn doorgevoerd.  

 

De inspectie constateert dat Clinic63 in de afgelopen maanden veel werk heeft 

verricht en onder andere de klachtenprocedure, het onderhoud medische 

apparatuur, de medicatieveiligheid, infectiepreventie gedrag en bouwkundige 

omstandigheden op orde zijn gebracht. De ontwikkeling van en de beschikking over 

een kwaliteitssysteem op grond waarvan de kwaliteit bewaakt, beheerst en 

verbeterd kan worden is recent gestart en kon daarom door de inspectie niet in de 

praktijk getoetst worden. Het MRSA/BRMO beleid en screening, evenals het 

kwaliteitsbeleid professionals en de complicatieregistratie zijn nog niet voldoende 

ingevoerd en dienen met voortvarendheid verder opgepakt te worden en in 

overeenstemming te worden gebracht met de professionele standaarden.  

De inspectie blijft Clinic63 monitoren in het reguliere inspectietoezicht. 

Onaangekondigde inspectiebezoeken maken hiervan onderdeel uit. 
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4 Resultaten en het oordeel van de inspectie 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk leest u de behaalde resultaten en het oordeel van de inspectie op 

de criteria voor goede zorg, zoals bedoeld in de artikelen de artikelen 2,  3,  4, eerste 

lid, onderdelen a en b, 7, 8 en 10  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz). 

Deze scores zijn weergegeven op een twee puntsschaal: onvoldoende en voldoende. 

Onderaan de tabel vindt u een toelichting op de scores. Respectievelijk vonden 

onaangekondigde bezoeken op 4 februari locatie Amsterdam, 8 februari locatie 

Eindhoven, 3 maart locatie Laren en 14 april 2016 locatie Nijmegen plaats.  

 

Het inspectieonderzoek bestond uit: 

-  onaangekondigde bezoeken aan de locaties Amsterdam, Eindhoven, Laren 

en Nijmegen van Clinic63; 

- voortgangsberichten van Clinic63; 

-  gesprekken met de arts (eigenaar Clinic63); 

- gesprekken met medewerkers en een locatiemanager; 

-  documenten die zijn ingezien (bijlage 2); 

-  observaties tijdens de rondgangen in de locaties van Clinic63; 

- informatie verkregen van de website (www.clinic63.nl). 

 

 

Uit het resultaten overzichten van de rapporten die zijn opgemaakt van de 

inspectiebezoeken aan de locaties van Clinic63, bleek, hoewel de protocollen voor 

alle locaties van Clinic63 zouden gelden, dat scores in de inspectierapporten, hoewel 

grotendeels overeenkomend, toch op een aantal onderdelen verschilden. De 

eigenaar/uitvoerend arts heeft de inspectie daarop gewezen en aangegeven de 

verschillen gelet op de gelijkluidende protocollen niet te begrijpen. De scores 

moeten dan ook gelezen worden in de navolgende context. 

De resultaten zijn niet op één moment in de tijd verkregen zie hiervoor de tijdslijn in 

paragraaf 1.5. De bestuurder van Clinic63 en zijn medewerkers hebben gedurende 

de tijd de implementatie verder uitgevoerd.  

De resultaten bevatten ook gedragselementen (naleving). Dit kan verschillen per 

dag, per medewerker en per locatie. 

De resultaten bevatten ook bouwkundige omstandigheden. Dit kan verschillen per 

locatie. 

De resultaten zijn deels verkregen door in gesprek te gaan met de eigenaar, 

uitvoerend arts en de medewerkers. De ene medewerker is mogelijk beter op de 

hoogte en geïnstrueerd dan de andere medewerker. Van medewerkers kan en moet 

verwacht worden dat zij weten hoe een en ander in de organisatie is geregeld, wat 

de werkwijze is en waar zij dit kunnen vinden. 

 

De inspectie heeft in het kader van het verscherpt toezicht aan de bestuurder een 

plan van aanpak gevraagd hoe deze de gevraagde verbeteringen tot stand zal 

brengen en de inspectie daaromtrent maandelijks te rapporteren. De inspectie heeft 

geconstateerd dat in de praktijk de gevraagde verbeteringen grotendeels zijn 

gerealiseerd. Een plan van aanpak gevolgd door maandelijkse rapportages zijn niet 

in de vorm die de inspectie heeft gevraagd overgelegd. Dat neemt niet weg dat 

http://www.clinic63.nl/
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gedaan is en/of in gang gezet wat gevraagd is. Door Clinic63 is lopende het 

verscherpt toezicht inmiddels voldoende actie op alle gevraagde onderwerpen 

ingezet en de resultaten zijn zichtbaar. Op bijna alle getoetste onderwerpen wordt 

inmiddels voldoende gescoord. 

 

4.2 Instelling specifieke informatie 

Clinic63 had acht locaties: Den Haag, Haarlem, Laren, Amsterdam, Den Bosch, 

Nijmegen, Eindhoven en Maastricht. Clinic63 locatie Utrecht is in 2016 opgeheven. 

Clinic63 verleende alleen onverzekerde zorg. Clinic63 beschikte niet over een WTZi- 

toelating. 

Clinic63 richtte zich onder meer op cosmetische behandelingen als inspuitingen (niet 

permanente fillers), laserbehandelingen (o.a. fractionele laser) en bleken van het 

gebit. Er worden ook kleine operatieve ingrepen zoals ooglidcorrecties, lipofilling van 

het gezicht of Dracula Facelift uitgevoerd. Clinic63 maakte geen gebruik van/heeft 

geen operatiekamers. De behandelingen worden uitgevoerd in behandelkamers. 

In Clinic63 werken onder meer basisartsen, die zich hebben gespecialiseerd tot 

cosmetisch arts, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. 

 

 

4.3 Resultatentabel en toelichting   

 

Maatregel/onderwerp Onvoldoende Voldoende 

1. bestuurlijke verantwoordelijkheid: 

verantwoordelijkheidstoedeling, delegatie en 

protocollen voorbehouden handelingen 

 

  

2. samenwerking en afspraken met een 

regionaal ziekenhuis in geval van 

calamiteiten en complicaties die de setting 

van een particuliere kliniek overstijgen 

 

  

3. kwaliteitsbeleid artsen en paramedici 

(huidtherapeuten) waaronder intervisie, 

intercollegiale toetsing, 

complicatiebeperkingen en een 

inwerkprogramma 

 

  

4. kwaliteits-, incidenten (VMS)- en calamiteiten 

beleid 

 

  

5. BRMO/MRSA beleid 
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6. reanimatiebeleid 

 

  

7. klaarmaken en toedienen van High Risk 

medicatie 

  

8. klachtenregeling 

 

  

9. infectiepreventie gedrag 

 

  

10. infectiepreventie bouwkundige voorzieningen 

(wastafels) 

 

  

11. medicatieveiligheid: controle voorraad 

medicatie en op houdbaarheid 

 

  

12.  tijdig en aantoonbaar onderhoud en validatie 

medisch apparatuur 

 

  

13. audit door een deskundige infectiepreventie 
bij een kliniek in bedrijf 

 

  

14. plan van aanpak 

 
  

15. voortgangsrapportages  
 

  

 

Hieronder volgt een nadere beschouwing op het onderwerp bestuurlijke 

verantwoordelijkheid, nadere uitleg ten aanzien van het oordeel kwaliteitsbeleid en 

een toelichting op die maatregelen/onderwerpen die onvoldoende scoren.  

1. bestuurlijke verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheidstoedeling, delegatie 

en protocollen voorbehouden handelingen 

Clinic63 beschikte niet over een WTZi toelating. Door Clinic63 werd 

onverzekerde zorg aangeboden. Het aandeel verzekerde zorg was beperkt, 

patiënten dienden zelf voor declaratie bij de zorgverzekeraar zorg te dragen. 

Een rekening met ABG-code werd desgevraagd aan patiënten verstrekt.  

In de Kamer van Koophandel stond op 13 oktober 2015 de heer X als de 

statutair bestuurder vermeld. De statutair bestuurder van Clinic63, de heer 

X, werd in de contacten met de inspectie waargenomen door de eigenaar 

van Clinic63, de heer X tevens uitvoerend arts. De heer X was tot 13 

oktober 2015 de statutair bestuurder. De inspectie ontving op 13 november 

2015 van de eigenaar, de heer X, tevens uitvoerend arts, schriftelijk bericht 

(e-mail) waarin stond vermeld dat Clinic63 de beschikking had over een 

raad van commissarissen, een raad van toezicht en een organogram 

(bijgevoegd). Op 4 december 2015 meldde de eigenaar, tevens de 
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uitvoerend arts, dat hij de medische eindverantwoordelijkheid had. Deze 

medische eindverantwoordelijkheid was nog niet vastgelegd.  

Uit het organogram van 13 oktober 2015 bleek, en dit werd als zodanig in 

het gesprek van 4 december 2015 door de eigenaar bevestigd, dat niet alle 

leden van Clinic63 een onafhankelijke positie innamen.  

In het organogram, versie 1.12 29-01-2016, stonden deze leden niet allen 

meer vermeld, echter in deze versie stond de operationeel manager van 

Clinic63 als lid van de raad van toezicht vermeld – van een onafhankelijke 

positie was geen sprake. Dit was ten tijde van het bezoek aan Clinic63 

locatie Nijmegen van 14 april 2016 de actuele situatie. De eigenaar heeft de 

inspectie op 18 mei 2016 telefonisch gemeld de raad van toezicht en de 

raad van commissarissen uiteindelijk nooit te hebben geformaliseerd nu een 

wettelijke verplichting daartoe ontbreekt.  

 

Conclusie: de inspectie meent in de geest van de Governance code dat een 

zorgaanbieder als Clinic63 met zijn vele locaties en personeel een 

organisatiestructuur dient te kiezen die maximaal bijdraagt aan goede zorg. 

Nu de eigenaar van de kliniek, tevens medisch eindverantwoordelijke, 

tevens een van de belangrijkste behandelaars is en die tevens namens de 

bestuurder het woord voert, is onafhankelijk intern toezicht in de vorm van 

een raad van toezicht een belangrijke schakel voor het goed functioneren 

van de zorgaanbieder. Nu er wel in enkele gevallen gebruik wordt gemaakt 

van een AGB-code echter er geen WTZi toelating is, is formele handhaving 

niet aan de orde maar dat neemt niet weg dat het een belangrijke bijdrage 

aan de kwaliteit van zorg is. Dat Clinic63 een dergelijke structuur ontbeert 

blijft een zorgpunt. 

De protocollen voor de voorbehouden handelingen waren op het moment 

van het instellen van het verscherpt toezicht opgenomen in het 

protocollenboek van Clinic63. Hierin waren voorbehouden handelingen als 

injecties opgenomen. Echter ook protocollen voor operatieve ingrepen die in 

Clinic63 niet werden uitgevoerd stonden beschreven.  

Inmiddels is het protocollenboek van Clinic63 grondig gereviseerd en 

toegespitst op de behandelingen door Clinic63 aangeboden en uitgevoerd. 

Uit de recente inspectiebezoeken bleek dat medewerkers op de hoogte 

waren hoe de leiding en de medische eindverantwoordelijkheid geregeld 

was. De medisch eindverantwoordelijke was de eigenaar, tevens uitvoerend 

cosmetisch arts. De inspectie heeft in de loop van het verscherpt toezicht 

kunnen constateren dat voorbehouden handelingen alleen werden 

uitgevoerd door artsen. De medewerkers hadden kennis van het bestaan 

van het protocollenboek en hadden toegang daartoe. 

 

Conclusie: de inspectie is van oordeel dat hiermee in voldoende mate wordt 

voldaan aan de getoetste vereisten voor verantwoordelijkheidstoedeling, 

delegatie en protocollen voorbehouden handelingen. 

 

 

2. samenwerking en afspraken met een regionaal ziekenhuis in geval van 

calamiteiten en complicaties die de setting van een particuliere kliniek 

overstijgen 
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Ten tijde van het instellen van het verscherpt toezicht was er geen 

samenwerking en waren er geen schriftelijke afspraken met een regionaal 

ziekenhuis in geval van calamiteiten en complicaties die de setting van een 

particuliere kliniek overstijgen. 

Door de eigenaar werd aangegeven dat er mondelinge afspraken waren met 

ziekenhuizen. De inspectie zag intern Clinic63 e-mailverkeer over dit 

onderwerp. Echter verifieerbare documentatie over contacten met 

ziekenhuizen heeft de inspectie niet ontvangen.  

 

Conclusie: de inspectie is van oordeel dat hiermee niet wordt voldaan aan 

de vereiste om aantoonbaar zich in te spannen om te komen tot 

samenwerking en afspraken met een ziekenhuis in geval van calamiteiten en 

complicaties die de setting van een particuliere kliniek overstijgen.  

 

3. kwaliteitsbeleid artsen en paramedici (huidtherapeuten) waaronder 

intervisie, intercollegiale toetsing, complicatiebeperkingen en een 

inwerkprogramma 

Ten tijde van het instellen van het verscherpt toezicht was het 

kwaliteitsbeleid niet op orde. Zo ontbrak het aan een kwaliteitsysteem, was 

er geen sprake van intervisie, intercollegiale toetsing, 

complicatiebesprekingen en een inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers was niet aanwezig.  

Lopende het verscherpt toezicht werd een inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers opgesteld en opgenomen in het protocollenboek.  

Functioneringsgesprekken met artsen, huidtherapeuten en andere werden 

gehouden.  

Een complicatieregistratieklapper per locatie werd ingericht. Deze klappers 

bleven tot 18 mei 2016 leeg nu er volgens de eigenaar zich geen 

complicaties hadden voorgedaan. Om die reden werden er dan ook geen 

complicatiebesprekingen gehouden.  

Een systeem van intervisie en intercollegiale toetsing werd niet gerealiseerd.  

 

Conclusie: de inspectie is van oordeel dat aan de vereisten als 

functioneringsgesprekken, een inwerkprogramma wordt voldaan.  

Echter niet wordt voldaan aan een operationeel systeem van 

complicatieregistratie,  complicatiebesprekingen, intervisie, intercollegiale 

toetsing. U zegt geen complicaties te hebben. Zonder een goed werkend 

complicatieregistratiesysteem is hetgeen u daaromtrent aangeeft evenwel 

niet of onvoldoende te verifiëren. 

 

4. kwaliteits-, incidenten (VMS)- en calamiteiten beleid 

De afgelopen maanden heeft Clinic63 een groot aantal processen voor 

goede zorg beschreven en geïmplementeerd. Een incidenten (VMS)- en 

calamiteiten beleid is opgesteld. Een intern en/of extern getoetst 

kwaliteitssysteem is nog niet aanwezig. Inmiddels is een digitaal 

kwaliteitssysteem aangeschaft en half april 2016 werd gestart met het 

inrichten van dit systeem en een training voor de medewerkers.  
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Conclusie: de inspectie is van oordeel dat met de aanschaf van een digitaal 

kwaliteitssysteem en de training van medewerkers een aanvang is gemaakt 

met het operationaliseren van een systeem voor een ‘plan do check act’ 

verbetercyclus. Een kwaliteitssysteem als voorziening is hiermee aanwezig, 

echter nog beperkt operationeel en niet geborgd.  

 

5. BRMO/MRSA beleid 

Ten tijde van het instellen van het verscherpt toezicht had Clinic63 geen 

MRSA/BRMO beleid. Er werd niet gescreend op het risico van dragerschap 

MRSA/BRMO.  

In de dossiers stond niets over MRSA/BRMO vermeld.  

Lopende het verscherpt toezicht zijn de vragen voor het risico van 

dragerschap MRSA opgenomen in de gezondheidsvragenlijst. Clinic63 heeft 

echter geen beleid opgesteld inzake het risico van dragerschap 

MRSA/BRMO. Medewerkers weten niet wat te doen bij een positieve 

screening.  

 

Conclusie: de inspectie is van oordeel dat Clinic63 het beleid en de 

uitvoering op het gebied van BRMO/MRSA onvoldoende heeft vormgegeven.  

 

 
13. audit door een deskundige infectiepreventie bij een kliniek in bedrijf 

Ten tijde van het instellen van het verscherpt toezicht had Clinic63 de 

inspectie niet voorzien van de uitkomst, het rapport, van een deskundige 

infectiepreventie bij een kliniek in bedrijf. De inspectie gaf op 4 december 

2015 aan nog steeds geen rapport te hebben ontvangen van een audit 

uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie bij een kliniek in bedrijf. 

Deze audit had voor 14 oktober 2015 moeten zijn uitgevoerd en het rapport 

had aan de inspectie aangeleverd moeten zijn. In het telefoongesprek van 2 

december 2015 werd door de eigenaar, uitvoerend arts, aangegeven dat de 

audit inmiddels was uitgevoerd en dat ‘alles prima was’. Een rapport werd 

echter ondanks herhaalde verzoeken niet overgelegd.  

Uiteindelijk bleek in het inspectiebezoek van 4 februari 2016 dat een 

deskundige infectiepreventie op 1 december 2015 een audit met betrekking 

tot infectiepreventie had uitgevoerd op twee locaties van Clinic63. Het 

rapport werd op 17 december 2015 door de deskundige infectiepreventie 

aan de eigenaar toegezonden. De inspectie kreeg op 4 februari 2016 een 

afschrift.  

Daaruit bleek dat, anders dan gezegd, de uitkomsten van de audit een flink 

aantal verbeterpunten liet zien. 

 

Conclusie: de inspectie is van oordeel dat aan de in het intensief toezicht 

opgelegde maatregel haar te voorzien in het rapport van een audit van een 

deskundige infectiepreventie niet was voldaan. Met dien verstande dat 

uiteindelijk op 1 december 2015 wel een audit is uitgevoerd echter dat de 

inspectie bij herhaling heeft moeten vragen om het rapport en dat de 

uitspraak van de eigenaar ‘alles prima’ geen goede samenvatting was – 

integendeel. Aan het advies van de deskundige infectiepreventie “Herhaal de 

audit infectiepreventie op korte termijn” is geen gevolg gegeven. 
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14. plan van aanpak 

Clinic63 diende in het kader van het verscherpt toezicht het volgende uit te 

voeren: 

‘De raad van bestuur en de medisch eindverantwoordelijke stellen een plan 

van aanpak op binnen drie weken, voor 28 december 2015, nadat het 

verscherpt toezicht is ingegaan en vullen het aan met verbetermaatregelen 

voortkomend uit inspectiebezoeken.’’ 

Een plan van aanpak heeft Clinic63 ondanks meerdere verzoeken daartoe de 

inspectie niet verstrekt. Daarbij gaf de eigenaar aan dat een plan niet nodig 

was omdat alles al op orde was.  

 

Conclusie: de inspectie concludeert dat Clinic63 niet heeft voldaan aan de 

maatregel voor ‘het opstellen van een plan van aanpak’. Een plan van 

aanpak is niet overgelegd. 

Een goed plan met daarin ondermeer opgenomen wat, hoe, wanneer en met 

wie de maatregelen op te pakken had de bestuurder en de eigenaar 

handvatten, structuur en regie gegeven. De kans dat de omissies die nu nog 

zijn benoemd in dat geval efficiënt wel waren opgepakt acht de inspectie 

aanzienlijk.  

 
 

15. voortgangsrapportages  

Clinic63 diende in het kader van het verscherpt toezicht het volgende uit te 

voeren: 

‘De raad van bestuur en de medisch eindverantwoordelijke verstrekken 

maandelijkse een voortgangs- en resultatenrapportage aan de inspectie. De 

eerste voortgangs- en resultatenrapportage ontvangt de inspectie voor 15 

januari 2016.’ 

De inspectie ontving op 27 januari 2016 na de eigenaar, uitvoerend arts, 

opnieuw naar de voortgangsrapportage gevraagd te hebben, in een e- mail 

een opsomming wat in zijn perceptie op orde was.  

Deels kwam dit uiteindelijk overeen met de bevindingen van de inspectie in 

de bezoeken. Zie de tabel en de groene oordelen. Het onderdeel inzake de 

raad van toezicht bleek onjuist.  

Zo werd op 27 januari 2016 gemeld ‘er is een rvt, onze rvt staat 

ingeschreven bij de kvk’. De eigenaar heeft de inspectie op 18 mei 2016 

telefonisch gemeld de raad van toezicht en de raad van commissarissen 

uiteindelijk nooit te hebben geformaliseerd nu een wettelijke verplichting 

daartoe ontbreekt.  

De inspectie ontving op 22 februari 2016 en 11 april 2016, na de eigenaar, 

uitvoerend arts, opnieuw naar de voortgangsrapportages gevraagd te 

hebben, in e-mail berichten dat ondermeer een digitaal kwaliteitssysteem 

was aangeschaft en half april 2016 werd gestart met het inrichten van dit 

systeem en een training voor de medewerkers.  

 

Conclusie: de inspectie concludeert dat Clinic63 niet heeft voldaan aan de 

maatregel ‘De raad van bestuur en de medisch eindverantwoordelijke 

verstrekken maandelijkse een voortgangs- en resultaten rapportage aan de 

inspectie. De eerste voortgangs- en resultaten rapportage ontvangt de 

inspectie voor 15 januari 2016.’ Een duidelijk plan van aanpak gevolgd door 
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maandelijkse voortgangsrapportages zijn niet in de vorm die de inspectie 

heeft gevraagd overlegd. 
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Bijlage 1:  Overzicht documenten die zijn ingezien 

 Protocollenboek versie 1.12  29 januari 2016  

 Protocollenboek versie 1.3 16 februari 2016 met daarin onder meer 

beschreven: voorraad en leveringen, calamiteitenbeleid, incidentenbeleid, 

kwaliteit, klachtenreglement, regeling disfunctioneren, hygiëne, -

klaarmaken en toedienen high risk medicatie, behandelingen, 

toestemmingsformulier, nazorg, leveranciers, BIG registraties, actuele 

organogram en sterilisatie instrumenten. 

 Format van de ontslagbrief 

 Audit Tensen & Nolte infectiepreventie van 1 december 2015 

 Personeelboek 

 Certificaat BHV 

 Logboek onderhoud medische apparatuur 

 Infectieregistratieboek 

 Patiëntendossiers  

 Gezondheidsvragenlijst 

 Informed consent van diverse behandelingen 

 Informatie over de behandeling 

 Hepatitis B: uitslag titerbepaling cosmetische arts. 
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Bijlage 2: Wetgevend kader en relevante richtlijnen 

 

Het gaat onder andere om de volgende wetten, richtlijnen, normen en 

toetsingskaders:  

 de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); 

 de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

 de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 

 de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh); 

 Besluit medische hulpmiddelen (Bmh); 

 Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis 

(nov. 2011, NFU, NVZ en Revalidatie Nederland); 

 Handreiking Verantwoordelijkheidstoedeling bij samenwerking in de zorg 

(KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en 

NPCF); 

 de Geneesmiddelenwet; 

 Opiumwet; 

 de Richtlijn het preoperatief traject (januari 2010); 

 de Richtlijn het peroperatieve traject (november 2011); 

 de Richtlijn het postoperatieve traject (2013); 

 het Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer (IGZ 

februari 2012); 

 VeiligheidsManagementSysteem (VMS); 

 Richtlijn VTGM (NVZA, V&VN en WIP 2009); 

 de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en 

beheer van medische apparatuur (OMS, 2008); 

 NEN 7510;  

 Staat van de Gezondheidszorg 2013 (IGZ): op weg naar aantoonbaar 

verantwoord functionerende beroepsbeoefenaren in de zorg; 

 Landelijke richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B; 

 Richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerker (WIP2014); 

 Richtlijn WIP Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) (2012); 

 Richtlijn Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (2012); 

 Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling 

klasse 1 (WIP 2014); 

 Beroepsspecifieke richtlijnen van de relevante wetenschappelijke 

verenigingen, de V&VN en de KNMG. 
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