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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 8 mei 2020 het verscherpt 
toezicht bij Huize Plantage te Amsterdam opgeheven.  
 
Op grond van de Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van 
de overwegingen van het opheffen van een verscherpt toezicht openbaar. Dit 
bericht voorziet daarin.1  
 
Bevindingen 
Op 10 oktober 2019 werd Huize Plantage door de inspectie onder verscherpt 
toezicht gesteld. Uit het inspectieonderzoek, zoals beschreven in het - eveneens 
openbaar gemaakte – rapport van het inspectiebezoek dat op 21 april 2020 aan 
Huize Plantage is gebracht, is gebleken dat Huize Plantage nu (grotendeels) 
voldoet aan alle tien getoetste normen. 
 
Conclusie 
Op basis van de inspectiebezoeken bij Huize Plantage concludeert de inspectie dat 
Huize Plantage in staat is geweest om in het afgelopen half jaar flinke 
verbeteringen aan te brengen op de kwaliteit en de veiligheid van de 
zorgverlening. De leefomgeving van de cliënten is aangepast op de zorgvragen 
van de cliënten. De zorgverlening aan de cliënten ligt nu navolgbaar vast in 
het cliëntdossier. De deskundigheid van de zorgverleners is verbeterd door 
gerichte scholing en reflectie en intervisie. Er is kennis aanwezig van geldende 
wet- en regelgeving rondom de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Huize Plantage stelde de taken en rollen van de verschillende disciplines en 
functionarissen binnen de locatie vast. Er is een structuur opgezet om de 
kwaliteit van zorg te bewaken en verder te verbeteren. Zorgverleners zijn 
hierbij betrokken door de zorgaanbieder.   
 
Er is het afgelopen half jaar hard gewerkt om de zorgverlening op peil te 
brengen. Binnen Huize Plantage is een professionaliseringsslag gemaakt. In de 
zorgverlening en in de beleidscyclus wordt nu zichtbaar gewerkt volgens de PDCA-
cyclus.  
 

                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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Wel is de inspectie van mening dat het op dit moment te vroeg is om te kunnen 
beoordelen of het ingezette beleid voldoende is geborgd binnen Huize Plantage.  
Gezien de bevindingen van de inspectie en de gesprekken tijdens het bezoek is er 
bij de inspectie nu voldoende vertrouwen in de zorgaanbieder dat borging van de 
verbeteringen zal plaatsvinden.  
 
De inspectie heeft daarom het verscherpt toezicht bij Huize Plantage opgeheven. 
Deze constatering wordt onderbouwd in het bij het inspectiebezoek van 21 april 
2020 behorende rapport.  
 
Om reden dat het nu te vroeg is om te kunnen beoordelen of het ingezette 
beleid en de verbetermaatregelen voldoende zijn geborgd, zal de inspectie de 
vorderingen in Huize Plantage blijven volgen en de locatie in 2021 opnieuw 
bezoeken. 
 
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. 
 


