ALGEMEEN PERSBERICHT VERSCHERPT TOEZICHT HET SCHILD
Wolfheze, 3 december 2019
Het Schild – een woonzorgcentrum met 120 appartementen voor blinden en
slechtzienden- is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 26
november 2019 voor 6 maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Het bericht
hierover zal, samen met de rapportage van het bezoek van de IGJ op 9 oktober 2019,
op 3 december 2019 bekend worden gemaakt op de site van de IGJ.
Graag delen wij onze zienswijze hierop met u.
Het Schild is vanaf 2018 voortvarend aan de slag met de overgang van lichte
verzorgingshuiszorg naar zware verpleeghuiszorg. Dit traject is gestart om ook cliënten met
een intensieve zorgvraag in Het Schild te kunnen laten wonen, zodat een verhuizing naar
een regulier verpleeghuis voorkomen kan worden. Net als bij andere zorginstellingen kampt
het Schild met een hardnekkig personeelsgebrek en zijn de financiële middelen ontoereikend
om de gevraagde zorg op een zorgvuldige wijze te verlenen. Daar komt nog bij dat het Schild
niet in aanmerking komt voor de extra kwaliteitsgelden die voor de verpleeghuiszorg zijn
vrijgemaakt, omdat Het Schild niet wordt aangemerkt als instelling in de ouderenzorg.
Het Schild ervaart dit als buitengewoon onrechtvaardig, omdat intensieve zorg wordt
verleend aan door hun handicap extra kwetsbare ouderen. Dat neemt allemaal niet weg dat
Het Schild, met de beperkte middelen die we hebben, zijn uiterste best doet om de zorg op
een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te verlenen.
Na het bezoek van de IGJ in oktober 2018 is het hiervoor bedoelde overgangstraject nog
verder geïntensiveerd, waarbij ter plaatse ondersteuning wordt geboden door twee coaches
van het landelijke programma Waardigheid en Trots van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
De rapportage van de IGJ van oktober 2019 laat zien dat Het Schild vooruitgang heeft
geboekt op 8 belangrijke thema’s. Maar er is meer nodig. We hadden in het belang van de
cliënten ook graag een nog grotere vooruitgang geboekt, maar dat is helaas nog niet gelukt.
Het rapport bevestigt ons beeld van de stand van zaken in Het Schild. Wij herkennen de
kritische inhoud van het inspectierapport. Wij zullen ons daarom onverminderd blijven
inspannen om de zorgverlening aan onze cliënten nog verder te verbeteren.
De geboden termijn – hoewel kort- van het verscherpte toezicht stelt ons in de gelegenheid
verder te bouwen aan kwaliteit en veiligheid voor de cliënten van Het Schild. Wij zijn vol
vertrouwen dat verdere vooruitgang wordt geboekt op de door de IGJ aangeduide normen.
Het feit dat het Schild onder verscherpt toezicht is geplaatst is een grote teleurstelling voor
alle medewerkers, die ontzettend hun best hebben gedaan om vooruitgang te boeken.
Maar het sterkt ons in de overtuiging dat we voortvarend en volhardend op het ingeslagen
pad voort dienen te gaan om de unieke positie van Het Schild, als woonzorgcentrum voor
blinde en slechtziende ouderen in Nederland te versterken. .
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