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Datum
3 maart 2017
Onderwerp Beëindigen aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg Stichting Zorg Stichting Vivence, locatie Boelijn te
Almere

Geachte ,
Op 27 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: “de
inspectie”) Zorg Stichting Vivence op grond van artikel 27 van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg een aanwijzing gegeven met de volgende inhoud:
1. Zorg Stichting Vivence dient uiterlijk op 10 november 2016 alle Wlzcliënten op locatie Boelijn over te dragen aan een zorgaanbieder die naar
het oordeel van de inspectie goede zorg verleent;
2. Zorg Stichting Vivence, locatie Boelijn, neemt gedurende twee weken
gerekend vanaf de dagtekening van de aanwijzing geen nieuwe Wlzcliënten aan;
3. Zorg Stichting Vivence, locatie Boelijn, mag na afloop van de twee weken
pas weer zorg aan bestaande en nieuwe Wlz-cliënten verlenen, indien na
toetsing door de inspectie is vastgesteld dat Zorg Stichting Vivence,
locatie Boelijn, voldoet aan de volgende vereisten en normen op grond
van de Wkkgz; danwel dat aantoonbaar wordt gemaakt dat de genoemde
vereisten en normen op grond van de Wkkgz voor toekomstige Wlzcliënten worden nageleefd.

Bevindingen
Uit inspectieonderzoek blijkt het volgende.
Per 10 november 2016 is de zorg en begeleiding van alle cliënten woonachtig op
locatie Boelijn te Almere overgenomen door zorgaanbieder Humanitas DMH. Ook
de cliënten met een VPT-indicatie zijn door Humanitas DMH overgenomen. De
inspectie is over deze overname door Humanitas DMH mondeling en schriftelijk op
de hoogte gesteld. Humanitas DMH informeert de inspectie nog steeds op
periodieke basis over de actuele situatie op de locatie Boelijn.
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Op 27 december 2016 is door de Rechtbank Gelderland het faillissement
uitgesproken van Zorg Stichting Vivence (insolventienummer: C/05/16/774 F).
Het faillissement heeft onder meer betrekking op locatie Boelijn, gevestigd te
Almere.
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De inspectie heeft op 3 januari 2017 een gesprek met u, in uw hoedanigheid van
curator, gevoerd over de situatie bij Zorg Stichting Vivence. U heeft daarin
bevestigd dat Zorg Stichting Vivence alle Wlz-cliënten van locatie Boelijn heeft
overgedragen aan Humanitas DMH en dat er geen nieuwe cliënten zijn
aangenomen op locatie Boelijn. U heeft voorts aangegeven dat Zorg Stichting
Vivence niet voornemens was opnieuw zorg te gaan verlenen aan Wlz-cliënten op
de locatie Boelijn.

Conclusie
De inspectie constateert dat Zorg Stichting Vivence heeft voldaan aan de eerste
twee onderdelen van de gegeven aanwijzing.
Voorts acht de inspectie het, alle omstandigheden afwegende, niet aannemelijk
dat Zorg Stichting Vivence op locatie Boelijn opnieuw zorg aan Wlz-cliënten gaat
verlenen. Om die reden zal zij ook het derde onderdeel van de aanwijzing niet in
stand laten.
De inspectie deelt u daarom mede dat dit aanwijzingstraject tot een einde is
gekomen.
Mocht Zorg Stichting Vivence, locatie Boelijn, in de toekomst toch opnieuw zorg
willen gaan verlenen op basis van de Wlz, dan verzoekt de inspectie u haar
daarover te informeren.
Openbaarmaking
Overeenkomstig het actieve openbaarmakingbeleid van de inspectie wordt de
inhoud van deze brief, met inachtneming van de wettelijke normen, door de
inspectie actief openbaar gemaakt.
Dit houdt in dat deze brief en het persbericht integraal worden gepubliceerd op de
website.
U heeft tot vrijdag 10 maart 2017 11.00 uur de mogelijkheid uw eventuele
bedenkingen tegen de openbaarmaking van de deze brief naar voren te brengen.
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan heeft u de keuze dit
mondeling te doen op ons kantoor, telefonisch gehoord te worden of schriftelijk
(op papier of per mail) uw inbreng te geven (uiterlijk in te brengen vóór
voornoemde datum en tijdstip).
Uw schriftelijke inbreng kunt u richten aan:
Indien u op kantoor of telefonisch gehoord wil worden dan kunt u dit mij laten
weten tot uiterlijk dinsdag 7 maart 2017 door te bellen op () of dit per mail te
laten weten ().
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Indien u bedenkingen indient tegen de openbaarmaking zullen deze in
behandeling worden genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Hangende deze besluitvorming op grond van de Wob vindt geen actieve
openbaarmaking plaats.
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Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u een toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met ondergetekende,
onder .
Hoogachtend,

Coördinerend/specialistisch senior inspectur
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