
 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen raadsvergadering 3 november 2016 
 
Geacht college, 
 
Deze week is gebleken dat Careyn op de geactualiseerde lijst staat van verpleegtehuizen die val-
len onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  Careyn heeft ook 
zorglocaties in de gemeente Woerden.  
Naar aanleiding van de Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen bracht het 
college op 20 september een raadsinformatiebrief uit waarin zij toezegde de raad te informeren 
over de ontwikkelingen rond Careyn. Tegelijkertijd bleek dat er landelijk vervolgonderzoek bezig 
was; uit de uitkomsten van dat onderzoek kwam naar boven dat Careyn te maken krijgt met een 
interventieteam van de IGZ. Dié informatie kwam werd deze week via de media openbaar. 
 
De fractie van D66 weet van de positieve ervaringen van cliënten die in Woerden en Kamerik goe-
de zorg krijgen. Tegelijkertijd kan de uitkomst van het vervolgonderzoek niet genegeerd worden. 
Goede kwaliteit van zorg voor onze inwoners vindt onze fractie heel belangrijk. Niet alleen is de 
nieuwe informatie een zorgpunt. Oók rijst de vraag waarom de raad via de media de nieuwe infor-
matie over Careyn moest vernemen. De D66 fractie heeft de volgende vragen: 
 
1. Wat zegt het vervolgtoezicht van de IGZ over de kwaliteit van de zorg in Woerden; heeft het 

college daar zicht op? 
2. Wat kan en wat wil het college doen als reactie op de onrust die er is onder zorgvragers en 

zorgverleners in Woerden? 
3. De verpleegtehuizen onder intensief vervolgtoezicht waren aldus de media van tevoren ingelicht 

over de nieuwe lijst. Wanneer wist het college van het feit dat Careyn te maken krijgt met een in-
terventieteam van IGZ? 

4. Het nieuws over het vervolgtoezicht moest de raad via de media vernemen? Wat kan en wil het 
college doen om de informatievoorziening naar de raad over het toezicht te verbeteren? 

 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Ruud Niewold  
 
 
Bronnen: 
-   16R.00569 Reactie Careyn op vermelding door Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
- http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/31/verpleeghuizen-zullen-de-kop-vol-in-de-wind-houden-

5079449-a1529463 

- https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/nieuws/2016/10/31/minder-zwakke-verpleeghuizen 
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