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ONDERWERP    

raadsinformatiebrief vervolg inspectierapport overleden baby 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
aanleiding 
In januari 2018 hebben wij u geïnformeerd over het verschijnen van het Inspectierapport 
‘Casusonderzoek Zeeland. Een onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden 
van een baby’. De gemeenten betreuren dit voorval zeer en doen er alles aan om de kans 
op incidenten zoals deze zo klein mogelijk te maken.  
 
Bij deze casus waren verschillende organisaties en de gemeenten op Walcheren betrokken. 
De Inspecties1 hebben een deel van de bij de casus betrokken organisaties expliciet de 
opdracht gegeven om uiterlijk op 10 april 2018 met een verbeterplan te komen naar 
aanleiding van haar bevindingen. De Walcherse gemeenten en Porthos hebben ook 
opdracht gekregen een verbeterplan op te stellen.   
 
informatie 

Het onderzoek van de Inspecties richtte zich op de kwaliteit van de hulpverlening, het 
professioneel handelen en mogelijke (al dan niet structurele) tekortkomingen hierbij. De 
eindconclusie van de Inspecties luidt:  
 
De betrokken professionals hadden oog voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. 
Ondanks de goede intenties en inspanningen schoot de hulpverlening tekort omdat tussen 
de betrokken professionals onvoldoende verbinding tot stand kwam en onvoldoende 
integraal werd gewerkt. Zo vonden wisselingen in de regie plaats, was er vanuit het 
strafrecht domein nog een tweede regievoerder en stemden beide regievoerders 
onvoldoende met elkaar af. Niet alle betrokken professionals waren aanwezig bij de 
familienetwerkberaden en niet alle professionals beschikten in voldoende mate over alle 
beschikbare informatie. Plannen werden niet in samenhang uitgevoerd en doelen werden 

                                            
1 Inspecties voor de Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie. 
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onvoldoende op elkaar afgestemd.’  
 
Confronterend en treurig. Een duidelijke conclusie waar we met de betrokken organisaties 
samen aan de slag zijn gegaan om concrete verbetermaatregelen te formuleren. Vanuit een 
gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid. 
 
Om binnen een relatief kort tijdsbestek slagvaardig te kunnen handelen, is gewerkt met een 
opdrachtgroep en een brede groep van betrokkenen. Er zijn meerdere bijeenkomsten 
geweest met de brede groep om het Inspectierapport te delen en te komen tot gezamenlijke 
beeldvorming, om betrokkenheid te houden en om de voortgang met betrekking tot de 
verbeterplannen te delen. In de opdrachtgroep namen de organisaties deel die opdracht 
hebben gekregen van de Inspecties om met een verbeterplan te komen. Het betreft: Veilig 
Thuis, gebiedsteam en toegang Porthos, Intervence, Reclassering Nederland, Vraagkracht, 
Forensische Zorg Zeeland, de twee betrokken huisartsenpraktijken en de drie Walcherse 
gemeenten. 
De betrokken partijen hebben onder regie van de gemeente Middelburg ook gezamenlijke 
maatregelen benoemd. De inspectiepunten waarin gezamenlijk is opgetrokken zijn 
besproken onder de noemers:  
• Regie: één gezin, één plan, één regisseur 
• Brug tussen strafrechtketen en Sociaal Domein 
• Heldere afspraken over het familienetwerkberaad  
• Voldoende informatie-uitwisseling. 
 
De verbeterplannen van de Walcherse gemeenten en Porthos inclusief oplegnotitie zijn 
openbaar en bieden wij u hierbij aan. 
 
Alle organisaties met een opdracht van de Inspecties dragen zelf verantwoordelijkheid voor 
hun eigen aandeel en het opstellen van een eigen verbeterplan. Zij leveren zelf de 
verbeterplannen aan bij de Inspecties en ook beslissen zij zelf of hun verbeterplan wel/niet 
openbaar wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de Inspecties om de verbeterplannen te 
controleren en te toetsen. 
 
Met het gehele pakket aan maatregelen dat in de verbeterplannen aan de Inspecties wordt 
aangeboden, willen we er alles aan doen om de zorg en veiligheid beter op elkaar af te 
stemmen om de kans op dergelijke tragische gebeurtenissen in de toekomst te verkleinen. 
Het is nu zaak om aan de slag te gaan met de implementatie van de verbetermaatregelen, 
en waar mogelijk dit ook Zeeuws breed te doen. 
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Wij stellen u voor om dit onderwerp te agenderen voor de Commissie Regionale Zaken 
Walcheren op 8 mei 2018. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


