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Inleiding 
Een afvaardiging van de Cliëntenraad Fokus (CRF) heeft op 9 oktober jl. gesproken met de Inspectie 
voor de gezondheid (IGZ) op haar hoofdkantoor te Utrecht. In dit gesprek kwamen onder andere  de 
kwaliteit van dienstverlening en de verbeteracties, die door Fokus, naar aanleiding van de eerder 
verschenen “Kwaliteitstoets Fokus 2012” zijn ingezet, aan bod.  De CRF heeft dit gesprek als open en 
constructief ervaren.  
 
Kwaliteitstoets Fokus follow-up 2013 
In het algemeen kan de CRF zich vinden in de bevindingen zoals beschreven in het rapport. 
De CRF is betrokken geweest bij het tot stand komen van de cliëntgegevensmap.  Alhoewel het plan 
an sich, in eerste opzet  tot veel weerstand heeft geleid onder cliënten, bemerkt de CRF dat de 
cliëntgegevensmap toch door cliënten gebruikt wordt om afspraken over wensen en verwachtingen 
(eigen regie) te maken.  De CRF hoopt dat de cliëntgegevensmap een instrument wordt om de 
positie van de fokuscliënt beter te waarborgen. 
 
De CRF is met de IGZ van mening dat het lerend vermogen van Fokus continue aandacht nodig heeft.   
Een van de aandachtspunten van de CRF in 2014 is het borgen van de iPDCA-cyclus, voor zowel het 
verbetertraject als het reguliere proces van uitvoeren van beleid. De centrale sturing, controle op 
resultaten en borging daarvan behoeft aandacht.  Daarom is de CRF positief over het project 
‘cyclisch leren’.  
 
Op het gebied van ‘het kunnen klagen’ ziet de CRF een positieve inspanning door Fokus 
(verbeterkaart). De toekomst zal moeten uitwijzen of cliënten daadwerkelijk een lagere drempel 
ondervinden om hun klachten over de dienstverlening te kunnen uiten. 
 
Toekomst/Handhaving 
Zoals gezegd ziet de CRF in de verbeteracties aandacht voor knelpunten ten aanzien van de kwaliteit 
van dienstverlening. We vinden de driemaandelijkse rapportage over de voortgang en resultaten van 
de verbeteracties, aan de IGZ een goede manier om te volgen of de maatregelen daadwerkelijk 
effect hebben. Het “Verbetertraject Beademing” heeft prioriteit en de maatregel om, op 
uitvoeringsniveau door middel van onaangekondigde bezoeken door de IGZ, te toetsen acht de CRF 
zeer positief. Ook het opnemen van Fokus in het reguliere toezicht door de IGZ van 2014 ziet de CRF 
als een positieve ontwikkeling. 
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i
 PDCA cyclus: Plan Do Check Act. Een cyclisch controle middel  ter verbetering van de kwaliteit. 

 


