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Datum 24 mei 2013 

Onderwerp Instellen verscherpt toezicht 

 

 

 

Geachte mevrouw Kluessien, 

Bij deze deel ik u mede dat Stichting Narconon Nederland  (hierna: Narconon) te 

Zutphen  per 24 mei 2013 voor een periode van zes maanden onder verscherpt 

toezicht is gesteld. De inspectie voor de gezondheidszorg (hierna: de inspectie) 

kan deze periode zo nodig verlengen. 

 

Het verscherpt toezicht is ingesteld na een onderzoek van de inspectie.               

Op 28 februari 2013 en 14 maart 2013 bracht de inspectie een onaangekondigd 

bezoek aan Narconon. Het inspectiebezoek was naar aanleiding van anonieme 

meldingen uit 2012. De inspectie stelde op 23 april 2013 met een brief aan 

Narconon de bezoekverslagen en de gemaakte afspraken vast.  

 

Op 16 mei 2013 bracht de inspectie wederom een onaangekondigd bezoek aan 

Narconon om te verifiëren in hoeverre  Narconon aan de gemaakte afspraken 

voldeed. De inspectie constateerde tijdens dat bezoek dat u de afspraken niet 

nakwam waardoor de patiëntveiligheid in het geding was. Dit was voor de 

inspectie aanleiding om u een voornemen tot bevel te sturen op 17 mei 2013.  

Het voornemen bevel luidde dat: 

Narconon geen cliënten mag opnemen met  een actuele verslaving; 

- Narconon aantoonbaar maakt aan de inspectie dat er afspraken zijn 

gemaakt met de arts over het beoordelen van nieuwe cliënten 

voorafgaand aan de opname;  

- Narconon er voor zorg draagt en aantoonbaar maakt dat de arts elke 

nieuwe cliënt beoordeelt voorafgaand aan de opname; 

- Narconon de gemaakte afspraak ten aanzien van het intrekken van de 

toelating ex Wtzi nakomt; 

 

Op 21 mei 2013 heeft u van de mogelijkheid gebruik gemaakt om uw zienswijze 

te geven op dit voornemen. Tijdens het zienswijze gesprek op 21 mei 2013 hebt u 

het volgende aangegeven: 

- De cliënt die op 15 mei 2013 werd opgenomen heeft een 

cocaïneverslaving. Hij had tot 04.00 uur op 15 mei 2013 cocaïne gebruikt. 

U bent van mening dat een cocaïneverslaving niet gepaard gaat met  

lichamelijke afkickverschijnselen. Als een cliënt, die alleen maar cocaïne 

gebruikt later op de avond wordt opgenomen, kan hij de volgende dag 

naar de arts. 
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- U zegt uit de gemaakte afspraken begrepen te hebben dat deze alleen van 

toepassing waren op mensen die lichamelijke ontwenningsverschijnselen 

zouden kunnen krijgen. 

- Door drukke werkzaamheden was u nog niet toegekomen  aan het 

intrekken van de toelating ex Wtzi. U hebt per brief d.d. 16 mei 2013 dit 

verzoek ingediend bij het CIBG. 

- U overhandigt de schriftelijke vastlegging van de afspraken met de arts 

over het beoordelen van nieuwe cliënten voorafgaand aan de opname. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de inspectie afgezien van haar 

voornemen een bevel op te leggen. Echter hebben de bevindingen van 16 mei 

2013 in samenhang met de gemaakte afspraken en uw zienswijze wel aanleiding 

gegeven tot het onder verscherpt toezicht plaatsen van Narconon. De inspectie 

heeft mede op basis van de waarnemingen op 16 mei twijfels over uw bereidheid 

en vermogen om te voldoen aan de afspraken zoals gemaakt met de inspectie. 

 

Te nemen maatregelen 

De inspectie constateerde bij haar bezoek op 16 mei 2013 dat u zich niet houdt 

aan de met de inspectie gemaakte afspraken, zoals deze werden bevestigd in de 

brief d.d. 23 april 2013. Namelijk: 

- Het niet opnemen van cliënten met actuele verslavingsproblematiek en/of 

actuele /ernstige psychische/psychiatrische problematiek; 

- Het beoordelen van een nieuwe cliënt door de arts voorafgaand aan de 

opname; 

- Het intrekken van de toelating ex Wtzi. 

 

Tijdens de zienswijze op 21 mei jl. heeft u aangegeven zich te willen houden aan 

de gemaakte afspraken en geen cliënten op te zullen nemen met elke actuele 

verslavingsproblematiek en/of actuele ernstige psychische/psychiatrische 

problematiek. Tevens hebt u aangegeven dat alle cliënten voorafgaand aan 

opname worden beoordeeld door de arts.  

 

De inspectie stelt verscherpt toezicht in om deze afspraken te toetsen. Zij zal dit 

doen door middel van onaangekondigde bezoeken.  

Binnen de periode van het verscherpt toezicht verwacht de inspectie van u een 

afschrift te kunnen ontvangen van het CIBG waarin de toelating ex Wtzi van 

Stichting Narconon is ingetrokken. 

 

Het verscherpte toezicht zal na zes maanden worden opgeheven als naar het 

oordeel van de inspectie de gemaakte afspraken aantoonbaar gevolgd worden 

door Narconon.   

Als er binnen uw instelling tijdens en na afloop van de gestelde termijn van zes 

maanden nog steeds  risico’s voor de patiëntveiligheid zijn, dan overweegt de 

inspectie de minister een advies tot aanwijzing of een andere maatregel te geven 

in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.  

 

De beslissing tot het instellen van verscherpt toezicht is geen besluit in de zin van 

de Algemene wet bestuursrecht en derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep. 

Het besluit tot het instellen van verscherpt toezicht wordt, samen met een 

persbericht en een afschrift van deze brief zo spoedig mogelijk op de website van 

de inspectie (www.igz.nl) geplaatst.  
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Op 24 mei 2013 hebt u bezwaar geuit tegen het openbaar maken mijn brief en 

begeleidend persbericht. Gelet hierop zal ik een beschikking in het kader van de 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) maken. Hiervan ontvangt u separaat 

bericht. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Senior inspecteur 

 

 

 

 


