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1. Inleiding 
Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Kader) van kracht. Het Kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De cliënt beoordeelt of 
zorgverleners/zorgorganisatie zo optimaal mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven. De zorgverleners leren op basis van deze feedback. 
 
Het Kwaliteitskader gaat uit van de lokale context. Begin 2018 hebben de leidinggevenden tijdens een beleidsdag aangegeven hoe ze het kwaliteitskader verder willen invullen. 
Halverwege 2018 is vervolgens de stand van zaken (per juni 2018) geëvalueerd als input voor het kwaliteitsverslag 2017. Begin 2019 is tijdens een beleidsdag teruggekeken op wat in 
2018 bereikt is op kwaliteitsgebied. Deze input is verwerkt in het kwaliteitsverslag 2018. 
 

Er staan veel punten in het kwaliteitskader die we al doen. Deze worden aangegeven met een groen vinkje . De onderwerpen die nog in ontwikkeling zijn, worden aangeduid met 

een oranje vinkje . Bij onderwerpen die nog helemaal niet uitgewerkt zijn, zou een rood vinkje vermeld worden, maar dit is niet van toepassing.  
In de tabellen wordt een onderscheid gemaakt tussen eisen vanuit het Kader en acties die wij zelf hebben toegevoegd (aanvullende kwaliteitsaspecten). 
 
Dit kwaliteitsverslag geeft een overzicht van de uitkomsten van de plannen op de acht hoofdstukken van het Kader, zoals beschreven in het kwaliteitsplan. Hierbij is specifieke aandacht 
besteed aan uitkomsten op het terrein van veiligheid, leren en werken aan kwaliteit en de cliëntoordelen.  
 
In bijlage 1 is een afkortingenlijst met veel gebruikte afkortingen opgenomen.  
 
Addendum cliënten langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie 
Eind 2018 is een addendum geschreven die van toepassing is op cliënten langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie1, zoals volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt), 
persoonsgebonden budget (pgb) en overbruggingszorg thuis. De uitgangspunten voor intramurale zorg en cliënten met langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie (betaald vanuit VPT, 
MPT of PGB) zijn voor Zorgcentra Meerlanden hetzelfde. Wel is een aantal aspecten, zoals de woonsituatie intramuraal en thuis, afwijkend. 
 
Het hoofddoel van langdurige zorg thuis voor cliënten met een Wlz-indicatie is (net zoals voor intramurale cliënten) een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven 
van de cliënt. De cliënten en zijn naasten worden zoveel mogelijk in staat gesteld om zelfredzaam te blijven en de eigen regie over het leven thuis voort te zetten. Ook houden onze zorg-
professionals oog voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening en dragen zij zorg voor de juiste randvoorwaarden om zorg thuis verantwoord en veilig te organiseren. Wij 
leveren zorg op een persoonsgerichte, veilige en verantwoorde wijze en maken daarbij goede afspraken en hebben een goede samenwerking met andere zorgprofessionals. Ook het 
informele netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de afstemming/samenwerking. De invulling van welzijn wordt afgestemd met onder andere de gemeenten en welzijnsorganisaties.  
 
Een aantal vereisten uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gelden ook voor cliënten langdurige zorg thuis. Daarnaast is een aantal specifieke vereisten geformuleerd. De in de 
onderstaande tabellen genoemde punten gelden voor de intramurale Wlz-cliënten. Indien dit specifiek erbij vermeld wordt (“Wlz thuis”), geldt dit ook voor de cliënten langdurige zorg 
thuis met een Wlz-indicatie. 
 

 

                                                                 
1 Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie betreft alle Wlz-zorg in de thuissituatie (V&V ZZP 4 t/m 10), met of zonder behandeling, voor zover niet geclusterd. De volgende vormen van zorg kunnen 
 hieronder vallen: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer naar dagbehandeling/begeleiding, verstrekken van eten/drinken, schoonhouden woonruimte en logeeropvang.  
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning2 
Persoonsgerichte zorg is in alle levensdomeinen uitgangspunt bij de zorgverlening in Zorgcentra Meerlanden. De cliënt is een uniek persoon met een eigen geschiedenis, toekomst en 
doelen. In onderstaand overzicht zijn de normen van de persoonsgerichte zorg opgenomen met de stand van zaken eind 2018:  

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor Compassie: cliënt 
ervaart nabijheid, vertrouwen, 
aandacht en begrip  
(Wlz thuis) 

Wij hebben veel aandacht voor het creëren van omstandigheden waardoor de cliënt compassie kan 
ervaren; er is sprake van “warme zorg” zoals ook de Centrale Cliënten- en FamilieRaad (CCFR) aangeeft.  
De warme zorg is in 2018 voortgezet; er waren geen specifieke acties nodig.  
 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor Uniek zijn: cliënt 
wordt als mens gezien met per-
soonlijke context die ertoe doet; 
eigen identiteit komt tot zijn recht 
(Wlz thuis) 

Elke cliënt heeft zijn eigen normen en waarden en hier wordt cliëntgerichte zorg op afgestemd. 
In 2018 is aandacht voor cliëntgerichte zorg voortgezet; er waren geen specifieke acties nodig.   

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor Autonomie: 
streven naar eigen regie over 
leven en welbevinden is leidend 
(Wlz thuis) 

De cliënt staat bij ons in eigen regie. Een voorbeeld hiervan is het werken met het dialoogmodel 
“Staalkaart”, waarbij in samenspraak met cliënt/mantelzorg, EVV en eventueel vrijwilliger zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij de wensen van de cliënt.  
De Staalkaart is in 2018 op dezelfde wijze ingezet. Wel is het format en de vraagstelling n.a.v. de 
evaluatie iets aangepast. Er worden b.v. geen cijfers meer uitgevraagd en toegevoegd is de vraag: 
“wordt u gesteund in uw geloofsovertuiging?”  
De Staalkaart is eind 2018 gebruikt voor de cliënttevredenheidsmeting (zie “gebruik van informatie”)  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Van alle cliënten, die hiervoor open staan, is een levensverhaal bekend en hier wordt nadrukkelijk 
rekening mee gehouden. Dit levensverhaal wordt samen met de cliënt en/of met zijn 
familie/mantelzorger opgesteld. De werkwijze rondom de levensverhalen is in 2018 voortgezet; er 
waren geen specifieke acties uitgezet.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor Zorgdoelen: elke 
cliënt heeft duidelijke afspraken 
over en inspraak bij doelen  
(Wlz thuis) 

Voor elke cliënt worden (zorg-)doelen opgesteld die periodiek/bij veranderingen met de 
cliënt/mantelzorger geëvalueerd en vastgelegd worden in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 
Dit beleid is in 2018 op dezelfde wijze voortgezet, er waren geen specifieke acties nodig. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Iedere cliënt heeft binnen 24 uur 
een voorlopig ZorgLeefPlan (ZLP) 
dat uiterlijk na 6 weken definitief 
wordt. De verantwoordelijkheid 
voor het ZLP ligt bij verzorgende 
minimaal niveau 3/EVV. 
(Wlz thuis) 

Alle cliënten hebben een ZLP, opgesteld door de EVV (minimaal niveau 3).  
Nieuwe cliënten beschikken binnen 6 weken na “inzorgname” over een ZLP.  
De belangrijkste zaken (zoals medicatie, belangrijkste hulpvraag en contactgegevens) worden binnen 
24 uur vastgelegd in een voorlopig ZLP. Dit beleid is op dezelfde wijze voortgezet.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

 
 

                                                                 
2 Verder aangeduid met persoonsgerichte zorg 
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Specifieke Normen Wlz thuis 
(Wlz thuis) 

2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

integrale zorg door samenwerken 
zorgprofessional in de zorg 

De betrokken zorgmedewerkers stemmen af met andere zorgprofessionals (binnen en buiten de eigen 
zorgorganisatie) en met het informele netwerk van de cliënt. Afspraken hierover worden opgenomen in 
het zorgleefplan.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Een cliënt bepaalt zorgaanbieder 
als 1e aanspreekpunt zorg thuis 

De cliënt bepaalt zijn eigen voorkeursaanbieder. Als dit Zorgcentra Meerlanden is, fungeren wij als 
coördinator zorg thuis.  

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Mogelijkheid tot het inschakelen 
van een SOG  

Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde (SOG) 
betrokken worden als consulent van de huisarts of –als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de 
problematiek toeneemt- als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de 
cliënt.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

 
 
 

3. Wonen en welzijn 
Ook de woon/leefomgeving is van groot belang voor de kwaliteit van leven. In onderstaand overzicht zijn de normen “Wonen en welzijn” met de stand van zaken eind 2018 te vinden: 
 

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor zingeving 
(Wlz thuis) 

Op alle locaties is een geestelijk verzorger aanwezig die kan ondersteunen bij levensvragen. Ook 
worden wekelijks R.K.-missen en andere vieringen gehouden. Het beleid rondom aandacht voor 
zingeving is op dezelfde wijze voortgezet.  
Daarnaast is in 2018 als vraag toegevoegd aan de staalkaart (cliënttevredenheidsmeting) of de cliënt 
wordt ondersteund in zijn/haar geloofsovertuiging. 
Eind 2018 is gestart met het herijken van het beleid rondom het levenseinde.  

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor zinvolle 
dagbesteding 
(Wlz thuis) 

Op alle locaties worden veel activiteiten georganiseerd. We proberen zoveel mogelijk te voldoen aan 
individuele vragen/behoefte van de cliënt, zoals wandelen en rijden met de duofiets. Dit beleid is in 
2018 op dezelfde wijze voortgezet en op sommige punten uitgebreid (zie specificatie hieronder). Het 
streven is de komende jaren nog meer te focussen op individuele activiteiten. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor schoon en verzorgd 
lichaam plus verzorgde kleding 
(Wlz thuis) 

“Een schoon/verzorgd lichaam en kleding van onze cliënten” is een vast bespreekpunt tijdens de ZLP-
besprekingen. Ook komen een kapper en schoonheidsspecialiste, die bijvoorbeeld handverzorging 
geeft, in huis. 
Dit beleid is in 2018 op dezelfde wijze voortgezet; er waren geen specifieke acties nodig. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor familieparticipatie 
& inzet vrijwilligers  
(Wlz thuis) 

Wij besteden aandacht aan familieparticipatie en inzet vrijwilligers. Mantelzorgers kunnen voor 
ondersteuning o.a. terecht bij Mantelzorg en Meer. Er is beleid bepaald over welke handelingen 
mantelzorgers/vrijwilligers uit mogen voeren. In het Staalkaartgesprek wordt nadrukkelijk aandacht 
besteed aan familieparticipatie. Dit beleid is in 2018 op dezelfde wijze voortgezet.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Voor 2019 is het plan om dit beleid te intensiveren door deelname aan project “Samenwerken met 
naasten” in het kader van de regionale actieplannen in samenwerking met VBZ (samen Voor Betere 
Zorg) en Z&Z (Zorg & Zekerheid) (gefinancierd vanuit de ‘transitiegelden’). 
Alle afdelingen organiseren 1 à 2 maal per jaar een familie/mantelzorgersbijeenkomst, waarbij ook 
gesproken wordt over familieparticipatie:  

 De Meerwende: Er is een familieavond voor somatische cliënten gehouden, waar o.a. gesproken is 
over mondzorg en leerplein en waarvoor tevens de CFR is uitgenodigd.  
Ook bij de familieavond PG-cliënten is de CFR uitgenodigd. Op een andere familiebijeenkomst voor 
PG-cliënten is de psycholoog is uitgenodigd, die informatie kon geven over onder andere 
gedragsproblemen. 

 De Meerstede: De familiemiddag voor PG en voor somatische cliënten had als thema de cradl, 
tovertafel, videofiets en AVG (privacy). Ook is er gezongen. 

’t Kloosterhof: In het voorjaar vond een familie-avond voor somatische cliënten plaats, over o.a. 
mondzorg, bejegening en benaderingswijze. De eerste familieavond voor PG-cliënten ging over geur- en 
aromatherapie. In het najaar heeft Mantelzorg en Meer op een PG- familieavond uitleg en “training“ 
gegeven over “omgaan met partner/familie met dementie”. Ook werd tijdens deze bijeenkomst uitleg 
gegeven over hulpmiddelen en nieuw aangeschafte producten voor activiteiten. 
Ook in 2018 was er veel aandacht voor het werven van vrijwilligers. In De Meerwende is hierdoor de 
inzet van (jongere) vrijwilligers toegenomen. 

Aandacht voor wooncomfort 
(Wlz thuis) 

De woonomgeving wordt aangepast aan wensen/mogelijkheden van verschillende doelgroepen en 
tevens is er aandacht voor gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting. Cliënten mogen zelf hun 
kamer inrichten.  
Gastvrijheid blijkt onder meer uit de inrichting van ruimtes en de training voor EVV’ers in communicatie 
met mantelzorgers.  
Dit beleid is in 2018 op dezelfde wijze voortgezet, met als insteek “continu moderniseren”. 

 
Coörd. 
facilitair 

N.v.t 

 

Specifieke Normen Wlz thuis 
(Wlz thuis) 

2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Veilige en verantwoorde zorg thuis Wij informeren de cliënt over de zorg die geleverd kan worden in de thuissituatie en zorgen voor de 
randvoorwaarden om te komen tot veilige en verantwoorde integrale zorg. Afspraken worden hiervoor 
gemaakt met de betrokken professionals. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Begeleiden cliënt om verantwoord 
thuis te kunnen blijven wonen 

Om te zorgen dat de cliënt verantwoord thuis kan blijven wonen, hebben wij aandacht voor borging 24-
uurs toezicht of zorg in de nabijheid, de rol van de mantelzorger(s) en de afstemming in de wijk met 
andere zorgprofessionals. Deze afspraken zijn opgenomen in het zorgleefplan.  
Ook de noodzaak tot woningaanpassingen zijn onderdeel van het gesprek met de cliënt  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 
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Aanvullende kwaliteitsaspecten 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor zinvolle 
dagbesteding 
 
De Meerwende 
 

Het activiteitenaanbod in De Meerwende was al goed, maar kon verbeterd worden. 
In 2018 is daarom extra aandacht besteed aan de Brasserie en samenwerking met activiteiten-
begeleiding om te komen tot een bruisende binnentuin. Er worden meer feestjes/verjaardagen van 
cliënten/familie gevierd.  
Op de somatische afdeling is meer aandacht gekomen voor welzijn, met een eigen zorgaanspreekpunt, 
waardoor sprake is van meer samenwerking tussen zorg en welzijn. 
Er is sprake van groei in de welzijnsvraag in brede zin, mede vanwege de toename in complexiteit van 
de zorg, met name op gebied van individuele begeleiding.  

 
Mgr. Z&W 
MW 

N.v.t. 

De Meerstede Het gastvrijheidsconcept is in 2018 verder uitgerold. Via het project “Gastvrije zorg” worden 
voorwaarden geschapen zodat familie zich welkom voelt. EVV’ers zijn geschoold in hoe om te gaan met 
familie en vrijwilligers waarbij aandacht was voor persoonlijke wensen van cliënten/familie.  
“De BuurtBrasserie” is 5 dagen per week geopend voor koffie en lunch en dagelijks voor de warme 
maaltijd. De Brasserie is geprofessionaliseerd door de inzet van een medewerker met horeca-ervaring 
en een medewerker Sociaal Pedagogische Hulpverlening.  
In 2018 is meer aandacht gekomen voor individuele activiteiten, vooral voor mensen met afasie. 
Ook is gekeken naar mogelijkheden voor de dagbesteding. In de tweede helft van 2018 is dit opgestart; 
er nemen minimaal 5 en maximaal 8 ouderen aan deel. 

 
Mgr. Z&W 
MW 

N.v.t. 

‘t Kloosterhof Door de complexere zorg bleek een andere “inrichting” van welzijn/activiteiten nodig. Een 
dagactiviteitencoach en medewerker welzijn hebben daarom een plan voor (beter) afgestemde 
activiteiten en meer individuele begeleiding (of in kleine groepjes) opgesteld. Sinds 1 november 2018 
zijn deze twee medewerkers gestart. Zij hebben met verschillende somatische bewoners/familie 
gesproken en per bewoner een plan opgesteld. Tijdens de familieavond is hier aandacht aan besteed 
en daar werd ook gevraagd of mantelzorgers bij bepaalde activiteiten kunnen ondersteunen. 
Ook geeft de medewerker welzijn op de PG-afdeling, samen met de groepsbegeleiders, extra 
begeleiding.  
In 2018 was sprake van een toename in wijkactiviteiten en dagbesteding. Het aanbod is van 2 dagen 
per week naar 2,5 dag per week gegaan.  
Het wijkontmoetingscentrum (WOC) is verder ontwikkeld om te komen tot een bruisend aanbod van 
activiteiten, samen met Participe. Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd, 
waarvoor vanuit de wijk veel belangstelling is. Er is in een terras geopend met als doel meer aanloop.  
Eén maal per kwartaal organiseert de wijkverpleegkundige een preventieochtend bij de Jumbo. Hier 
worden verschillende disciplines bij uitgenodigd, zoals Participe, Wijkagent en de Ouderenadviseur. 

 
Mgr. Z&W 
MW 

N.v.t. 

Aandacht voor familieparticipatie 
& inzet vrijwilligers 

Deelname aan het Leerplein door vrijwilligers/mantelzorgers blijft moeizaam. Leerlingen maken wel 
vaak gebruik van het Leerplein.  
Deelname leerplein wordt onder meer gestimuleerd door het bieden van ondersteuning bij inloggen en 
door aandacht hieraan te besteden in familiebijeenkomsten, bij dagbesteding, etc. Opleidingen 
ondersteunt hierbij. Ook worden flyers uitgedeeld bij nieuwe cliënten in de wijkzorg.  

 
Coörd. 
vrijwilliger 

2019 
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4. Veiligheid 
Streven naar optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er kan hierbij spanning ontstaan tussen persoonlijke vrijheid/welzijn én persoonlijke veiligheid/risico’s. Wij maken hiervoor 
goede afspraken met de cliënt/het netwerk en leggen dit vast in het zorgleefplan. Onderstaand overzicht geeft de stand van zaken van de normen rondom “Veiligheid” eind 2018 aan: 
 

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor 
Medicatieveiligheid 
(Wlz thuis) 

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp. Medicijnincidenten worden als MIC geregistreerd en 
geanalyseerd (structureel punt in werkoverleg) en eventuele acties worden uitgezet.  
Op alle locaties wordt de werkvoorraad van medicatie maandelijks door de aandachtsvelders 
gecontroleerd. Op de PG-afdeling kijken de apotheek en arts 1 maal per kwartaal de werkvoorraad na.  
In 2018 heeft de specialist ouderengeneeskunde (SOG) n.a.v. van een vermeend incident op de PG-
afdeling ’t Kloosterhof de hele werkvoorraad medicatie geëvalueerd en aangepast. 
De Meerstede heeft een plan van aanpak “medicatieveiligheid” opgesteld. 
In 2019 wordt de mogelijkheid voor “real-time” toedienregistratie via het ECD onderzocht. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Meten en aanleveren gegevens 
basis kwaliteitsindicatoren 

Eind 2018 zijn vragen behorende bij de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over medicatieveiligheid 
beantwoord. Op elke afdeling (100%) worden medicatie-fouten minimaal 1x per kwartaal 
multidisciplinair besproken met de medewerkers die medicatie verstrekken en de arts. Bij alle cliënten 
met behandeling (100%) is in 2018 een medicatiereview (met arts, zorg en apotheek) uitgevoerd.  

 
Manager 
Z&W/ 
beleids-
medew. 

N.v.t 

Aandacht voor Decubituspreventie 
(Wlz thuis) 

Bij mensen met (kans op) decubitus wordt een speciaal matras/kussen gebruikt, vinden controles 
plaats en wordt een wondplan opgesteld. De ergotherapeut en fysiotherapeut adviseren regelmatig 
(preventief) op de afdelingen. De SOG participeert in de ZLP-bespreking, waar decubitus ook besproken 
wordt, en wordt ook tussendoor om advies gevraagd. Elke locatie heeft een wond-verpleegkundige (in 
opleiding)/verpleegkundige met aandachtsveld wondzorg die bij decubitus ingeschakeld wordt. EVV’ers 
nemen rechtstreeks contact op met de wondverpleegkundige bij (dreigende) decubitus.  
Dit decubitus beleid is in 2018 voortgezet.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Meten en aanleveren gegevens 
basis kwaliteitsindicatoren 

In november/december 2018 hebben EVV’ers het percentage cliënten met decubitus categorie 2 of 
hoger gemeten in het kader van de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren.  
5% van onze cliënten heeft decubitus 2 of hoger. Dit is iets hoger dan het landelijk benchmark-
gemiddelde van 3,3%. Dit percentage lag op de somatische afdelingen hoger dan op de PG-afdelingen 
en was het hoogste (11%) op de somatische afdeling in De Meerwende. 
Op alle afdelingen waar decubitus voorkomt (vier), heeft casuïstiekbespreking over decubitus 
plaatsgevonden waarbij arts, EVV of wondverpleegkundige betrokken waren (100%). De paragraaf 
leren & verbeteren gaat hier nader op in.  

 
 

Manager 
Z&W/ 
beleids-
medew. 

N.v.t 

Aandacht voor gemotiveerd 
gebruik vrijheid beperkende 
maatregelen (M&M) 
(Wlz thuis) 

Wij voeren een terughoudend beleid m.b.t. het inzetten van M&M. Eerst wordt multidisciplinair 
geëvalueerd wat alternatieven zijn (met psycholoog en/of ergotherapeut) en pas dan wordt, indien 
nodig, de lichtste vorm ingezet. De M&M worden regelmatig met de SOG geëvalueerd en de 
bevindingen worden vastgelegd. Dit beleid is in 2018 voortgezet.  

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Meten en aanleveren gegevens 
basis kwaliteitsindicatoren 

In november/december 2018 hebben EVV’ers in kaart gebracht bij hoeveel cliënten welke M&M 
werden toegepast in het kader van de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren. Stichtingsbreed wordt bij 
31% van de cliënten M&M ingezet. Dit is iets hoger dan het landelijk benchmark-gemiddelde van 27%. 

 
 

Manager 
Z&W/ 

N.v.t. 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Het percentage ligt, vanwege de cliëntpopulatie, hoger op de PG-afdelingen dan op de somatische 
afdelingen. Veel M&M worden op eigen verzoek toegepast. Ook wordt vaak een dwaalalarm als M&M 
ingezet, juist om meer vrijheid te bieden. De paragraaf leren & verbeteren gaat hier nader op in.  

beleids-
medew. 

Aandacht voor preventie van 
acute ziekenhuisopnamen/ 
Advance Care Planning 
(Wlz thuis) 

Er wordt regelmatig (in ieder geval elke ZLP-bespreking) preventief met de cliënt/familie besproken wat 
te doen in geval van een mogelijke, acute ziekenhuisopname. Het is belangrijk dat de cliënt/familie 
voorlichting hierover krijgt. Dit is een blijvend punt van aandacht tijdens het maken van het ZLP.  

 
Arts/ 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t. 

Meten en aanleveren gegevens 
basis kwaliteitsindicatoren 

Eind 2018 is gekeken bij hoeveel cliënten één of meer van de volgende beleidsafspraken rondom het 
levenseinde vastligt in het zorgdossier (in het kader van de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren):  

 Wel of niet reanimeren? 

 Wel/niet starten/stoppen met levensverlengende behandelingen (b.v. antibiotica) 

 Wel of geen ziekenhuisopname 
Voor alle cliënten (100%) is minimaal vastgelegd of ze al dan niet gereanimeerd willen worden. In het 
artsendossier worden de andere beleidsafspraken vastgelegd.  

 
Managers 
Z&W/ 
beleids-
medew. 

N.v.t 

Aanwezigheid van 
incidentencommissie  

Alle locaties hebben een MIC-commissie (locatie MT) die de incidenten op locatieniveau analyseert en 
eventuele acties uitzet. Medewerkers niveau 4/5 en/of hoofd Z&W (Meerstede/Kloosterhof) of 
aandachtsvelder (Meerwende) zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 
Managers 
Z&W 

N.v.t 

Bewegen In 2018 is in overleg met de activiteitenbegeleiding in kaart gebracht welke beweegactiviteiten er al 
zijn, wie er mee doet, wat er nodig/wenselijk is. Cliënten worden gestimuleerd deel te nemen aan 
beweegactiviteiten, onder andere door uitleg hierover te geven op de familiedag.  
Bewegen heeft continu de aandacht. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

 
 
Aanvullende kwaliteitsaspecten 2018 Voldoet 

eind 2018 
Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aanwezigheid van 
incidentencommissie 
‘t Kloosterhof 

In ’t Kloosterhof is de MIC-commissie nieuw leven ingeblazen; iemand uit het lerend netwerk met 
ervaring in het goed laten functioneren van een MIC-commissie heeft hierover een training geven. Eind 
2018 hebben de aandachtsvelder en EVV’ers de MIC uitkomsten bekeken en geanalyseerd. 

 
Aandachts-
velder 

N.v.t 

Bewegen 
De Meerstede 

In De Meerstede heeft de fysiotherapeut voor alle cliënten een individueel beweegplan opgesteld: 
bewegen zij voldoende en op de juiste manier? Eén van de doelen hiervan is het verminderen van 
valincidenten. 
De fysiotherapeut kijkt ook naar de “veiligheid” van de medewerkers: hoe wordt er gewerkt door de 
medewerkers, hoe wordt er getild, etc.? Medewerkers krijgen handvatten ter verbetering van o.a. 
tillen/kousen aantrekken. Dit heeft al geleid tot minder (pijn-)klachten. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 
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5. Leren en werken aan kwaliteit 
In onderstaand overzicht zijn de normen rondom “Leren en werken aan kwaliteit” met de stand van zaken eind 2018 te vinden: 
 

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

ZM beschikt voor over een 
kwaliteitsmanagementsysteem, 
dat voldoet aan een (erkend) 
kwaliteitsmanagementsysteem 
voor de zorg  
(Wlz thuis) 

ZM heeft in 2018 gekozen voor het kwaliteitsmodel ISO Zorg & Welzijn (voorheen HKZ). Dit model heeft 
als belangrijk kenmerk dat de specifieke invulling van het kwaliteitsmanagementsysteem een eigen 
verantwoordelijkheid is en de manier waarop niet precies voorgeschreven wordt, wat bij HKZ wel het 
geval was. Wij hebben hiermee meer zelfregie. Dit past goed binnen onze visie van het zo laag mogelijk 
neerleggen van de verantwoordelijkheid en de visie op leren & verbeteren. Dit vergt wel meer 
aandacht voor borgen van kwaliteit. In oktober 2018 verrichtte extern bureau Walvis een externe audit 
op basis van de ISO Zorg & Welzijn. De conclusie van Walvis luidt: “De organisatie beschikt over een 
werkend kwaliteitsmanagementsysteem en voldoet overwegend aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving en de eigen afspraken.”  
Met ingang van 18 oktober 2018 zijn wij gecertificeerd op basis van de ISO Zorg & Welzijn. 
Walvis benoemde ook een paar minor tekortkomingen en observaties, die opgenomen zijn in een plan 
van aanpak (zie paragraaf leren en verbeteren). 

 Evaluaties vrijheidsbeperkende maatregelen over het afgelopen halfjaar waren niet overal 
aantoonbaar (wel gedaan maar niet in ECD zichtbaar)  

 Medicatie toedienlijsten waren op 1 locatie niet altijd correct afgetekend  

 Registraties/overzichten van kennis en bevoegdheid en bekwaamheid (opleidingen, klinische les, 
symposia, etc.) waren tijdens de audit niet overal aantoonbaar  

 Op 1 locatie waren geen kalibratiegegevens van de thermometer, die gebruikt wordt voor 
legionellapreventie, beschikbaar 

 
MT 2018 

 

ZM werkt aan de hand van een 
kwaliteitsplan, opgesteld i.s.m. 
cliënten/medewerkers 

ZM stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op. Eind 2018 is het kwaliteitsplan 2019 opgesteld op basis van het 
kwaliteitsverslag en de input vanuit de beleidsdagen. Dit plan is voorgelegd aan MT/CCFR/OR/VAR 
(Verpleegkundige AdviesRaad) en lerend netwerk. De verkregen feedback is verwerkt.  

 
Bestuurder
/beleids-
medew. 

N.v.t 

ZM verzorgt interne én externe 
verantwoording via één 
kwaliteitsverslag 
(Wlz thuis) 

ZM stelt jaarlijks voor 1 juli een kwaliteitsverslag op. Het kwaliteitsverslag 2017 is voorgelegd aan CCFR, 
OR en lerend netwerk voor feedback en gepubliceerd op onze website en Openbare Database van 
Zorginstituut.  

 
Bestuurder
/beleids-
medew. 

N.v.t 

ZM maakt deel uit van een lerend 
netwerk met min. 2 andere 
zorgorganisaties 
(Wlz thuis) 

De beleidsmedewerkers van ZM, Zorggroep Reinalda, PCSOH en Zorgcentrum Aelsmeer wisselen 
gemiddeld 1 maal per kwartaal informatie uit. ’t Kloosterhof werkt ook op andere vlakken samen met 
Zorgcentrum Aelsmeer.  
De managers zorg van genoemde organisaties komen regelmatig bijeen om informatie uit te wisselen 
en te leren van elkaar. 
Wat betreft opleidingen wordt met genoemde organisaties ook samengewerkt. Vier keer per jaar 
komen de praktijkopleiders bij elkaar om informatie uit te wisselen en de krachten te bundelen.  

 
Bestuurder N.v.t 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

De bestuurder vormt met Zorggroep Reinalda, PCSOH en Zorgcentrum Aelsmeer een lerend netwerk en 
de bestuurders komen vier keer per jaar bij elkaar. Belangrijk doel is hoe de organisaties van elkaar 
kunnen leren en om informatie uit te wisselen. 

ZM laat zich 1x in de 5 jaar 
(multidisciplinair) visiteren 

Beroepsorganisaties ontwikkelen een multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is, zal ZM zich hierover buigen.  
De SOG (van Amstelring, gedetacheerd bij Zorgcentra Meerlanden) worden ook een maal per vijf jaar 
gevisiteerd. De eerstvolgende keer is in 2019 en de bestuurder is hiervoor uitgenodigd. 

Nog niet beschikbaar 

 

 

6. Leiderschap, governance en management 
In onderstaand overzicht zijn de normen rondom “Leiderschap, governance en management” met de stand van zaken eind 2018 te vinden: 
 

Normen Kader 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor  
1. Visie op zorg: Waar gaan/staan 
we voor?” 
2. Kernwaarden 

Eind 2017 zijn de missie, visie en kernwaarden herijkt en besproken met MT/middenkader/RvT/OR/ 
CCFR. De nieuwe missie, visie en kernwaarden zijn opgenomen in de relevante documenten en 
uitgedragen. Via de werkoverleggen, intranet, bijeenkomsten en nieuwsbrieven is dit gecommuniceerd. 
De missie, visie en kernwaarden zijn in 2018 gebruikt bij de keuze voor de nieuwe huisstijl en in het 
strategisch meerjarenplan. 

 
Bestuurder
/RvT 

N.v.t 

Aandacht voor Leiderschap en 
goed bestuur 
(Wlz thuis) 

De bestuurder en RvT werkten ook in 2018 volgens de governancecode. Deze code is in de RvT 
besproken, er is gekeken waar ruimte voor verbetering is en benodigde acties zijn uitgezet. Zo zijn in 
2018 de statuten en reglementen herijkt.  

 
Bestuurder N.v.t 

Het functioneren van de bestuurder is in 2018 twee maal in de remuneratiecommissie besproken 
(onder andere via 3600 feedback).  

Raad van 
Toezicht  

N.v.t 

Leiderschap is regelmatig onderwerp van gesprek in het MT. Ook komt leiderschap aan de orde in 
functioneringsgesprekken met MT-leden. In het najaar 2018 organiseerde de bestuurder twee 
beleidsdagen rondom de gewenste leiderschapsstijl, één voor het MT en één voor MT en hoofden zorg 
en welzijn en coördinatoren facilitair.  

 
Bestuurder N.v.t 

De bestuurder stelde zich volgens de CCFR en de OR ook in 2018 ondersteunend, faciliterend en 
transparant op naar cliënten en medewerkers en maakte verbinding met binnen- en buitenwereld.   

Bestuurder N.v.t 

De bestuurder heeft overzicht over de verantwoordelijkheden van ZM en zorgt dat opbouw/omvang 
personeelsbestand bij visie, taken en doelgroep passen.  
Ook grijpt de bestuurder tijdig in; dit blijkt onder meer door het ingrijpen toen in 2017 sprake was van 
een hoog ziekteverzuim.  

 
Bestuurder N.v.t 
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Normen Kader 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

De bestuurder heeft in 2018 6x per gremium verantwoording afgelegd (te weten OR, CCFR, RvT). 
Daarnaast wordt nog vier maal per jaar aan de auditcommissie en commissie kwaliteit, personeel en 
organisatie (onderdeel van de RvT) verantwoording afgelegd. 

 
Bestuurder N.v.t 

De bestuurder faciliteerde (C)CFR, OR en RvT ook in 2018 via financiële middelen en ondersteuning. De 
CCFR, RvT en OR hebben bijvoorbeeld een eigen begroting en de overlegvormen worden secretarieel 
ondersteund. 

 
Bestuurder N.v.t 

De Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg is ook in 2018 nageleefd: er was een laagdrempelige 
klachtenregeling (indien gewenst kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden), nieuwe 
medewerkers wordt een VOG gevraagd en incidenten worden gemeld. 

 
Bestuurder N.v.t 

De VAR is in het 1e kwartaal van 2018 opgericht met een “kick-off” bijeenkomst. In 2018 is de VAR 4 
keer bijeengekomen. Hierbij zijn de volgende punten besproken: 
- hoe gaan we de VAR inrichten? 
- advies over het kwaliteitsplan en het VAR document 
- afdelingsgebonden adviezen zoals over feedback geven en creëren van leerklimaat op afdelingen 

 
Bestuurder N.v.t 

Aandacht voor Inzicht hebben en 
geven  

Het kwaliteitsplan 2019 is in 2018 ingebracht in MT, CCFR, OR, VAR en RvT. 
 

Beleids-
medew. 

N.v.t 

ZM werkte ook in 2018 met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
zorgverleners in de keten.   

Bestuurder N.v.t 

De bestuurder heeft in 2018 onder andere meegelopen met de nachtdienst en de wijkzorg en heeft, 
verschillende (kerk-)diensten en een familiemiddag bijgewoond. Doel hiervan is feeling te houden met 
de werkvloer. 

 
Bestuurder N.v.t 

Aandacht voor verankeren 
expertise  

De bestuurder heeft in juli en december 2018 een gesprek met Amstelring (SOG en manager 
paramedici) gehouden om vanuit de expertise van de behandelaren de kwaliteit binnen ZM te 
evalueren en te borgen. In dit gesprek is onder meer de stand van zaken rondom Bopz en kwaliteit 
besproken. Ook met de VAR heeft de bestuurder hierover gesprekken gevoerd.  

 
Bestuurder N.v.t 
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7. Personeelssamenstelling (voldoende/vakbekwaam personeel)  
In 2018 zijn de tijdelijke personeelsnormen vanuit het Kwaliteitskader door de sectorpartijen aangescherpt en verder ingevuld. Deze set normen bestaat uit een serie procesafspraken die 
beschrijven hoe iedere zorgorganisatie kan komen tot een optimale personeelssamenstelling, passend bij haar context. Het kwaliteitskader gaat uit van vijf kritische Kernfactoren. Deze 
factoren zijn meetbaar gemaakt door middel van breed gedragen indicatoren, die door iedere organisatie worden aangeleverd (Openbare Database van Zorginstituut Nederland).  
 

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Analyse personeelssamenstelling 
(Wlz thuis) 

De inzet van ZM was in 2018 grotendeels conform de personeelsnormen van het Kader. ZM voorziet in 
“aandacht, aanwezigheid en toezicht”, in “specifieke kennis, vaardigheden” en in reflectie, leren en 
ontwikkelen. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt.  
Zorgcentra Meerlanden wil goed in kaart hebben: “waar staan we nu en waar willen we in de toekomst 
zijn?” We hebben de transitie naar zwaardere zorg grotendeels achter de rug, waarbij het belangrijk is 
om de deskundigheid en professionaliteit te verhogen. Dit is deels gerealiseerd, maar er is nog ruimte 
voor verdere optimalisatie. 

 
Managers 
Z&W 

2018 

Personeelssamenstelling is 
onderdeel van kwaliteitsplan/-
verslag 

Personeelssamenstelling vormt een standaard onderdeel van het kwaliteitsplan en- verslag. Het 
streven is om te komen tot de gewenste balans in omvang en deskundigheidsniveau met als doel 
optimale kwaliteit van verpleeghuiszorg.  

 
Manager 
Z&W/HRM 

N.v.t 

1. Aard van de aanstellingen  
- kwantitatieve bezetting  
- continuïteit in relatie 

medewerkers/organisatie/cliënten 
- inspelen op onplanbare cliëntvraag 

- aantrekkelijkheid van ZM op de 
arbeidsmarkt 

In 2018 was sprake van een redelijk stabiele ZZP-mix met minder pieken en dalen, nu er geen cliënten 
met een lage ZZP meer opgenomen worden. We gaan uit van een minimaal basisrooster om de 
benodigde zorg te kunnen leveren met daar bovenop extra formatie om de kwaliteit verder te 
verbeteren. Dit is grotendeels gerealiseerd. 
In 2017/2018 is per afdeling het minimale basisrooster geïnventariseerd en de gewenste optimale 
inzet. Om te komen tot de gewenste inzet zijn de extra beschikbare kwaliteitsgelden ingezet.  
Uit het feit dat veel zorgmedewerkers van andere zorgorganisaties bij ons solliciteren, uit de 
uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek en op basis van de naamsbekendheid, blijkt 
dat ZM een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt is.  

 
Manager 
Z&W/HRM 

2018 

2. Kwalificatieniveaus 
zorgverleners en vrijwilligers  

- kwalificatieniveaumix als 
doorvertaling zorg-visie naar ideale 
personeelssamenstelling.  

- kwantitatieve beschikbaarheid van 
vrijwilligers zegt iets over de extra 
aandacht voor cliënten buiten de 
reguliere, professionele 
dienstverlening. 

Belangrijk is dat op alle momenten de juiste deskundigheid kan worden ingeroepen. De extra 
kwaliteitsgelden worden aangewend om de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren, met als doel dat 
cliënten hiervan direct of indirect een verhoging van de kwaliteit van leven ondervinden. 
ZM voldoet voor een groot deel aan de benodigde kwalificatieniveaus maar dit kan nog verder 
geoptimaliseerd worden.  
We sluiten voor het arbeidsmarktvraagstuk aan bij samenwerkingsprojecten in de regio zoals met de 
VBZ). Ook leiden we zelf veel eigen en nieuwe medewerkers op naar een hoger deskundigheidsniveau. 
Zo willen we samen met Zorgcentrum Aelsmeer, Amstelring en Horizon (PCSOH) in samenwerking met 
het Nova College een “eigen“ opleiding aanbieden aan leerlingen Verzorgenden en Verpleegkundigen. 
De reden om dit te doen, is omdat binnen de goedlopende samenwerking met de Amsterdamse ROC’s 
veel stageplekken worden vervuld, maar wij er weinig “blijvende” medewerkers aan over houden. De 
opleiding is voor leerlingen uit de Haarlemmermeer goed bereikbaar en heeft korte lijnen. We zetten 
onze eigen deskundigheid in. 
 

 
Manager 
Z&W/HRM 

N.v.t. 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

ZM beschikt over ongeveer 300 vrijwilligers die extra aandacht besteden aan cliënten. Hierbij is 
aandacht voor de afbakening van de professionele verantwoordelijkheid en inzet van familie/ 
vrijwilligers. ZM is verantwoordelijk maar in overleg kan de mantelzorger of vrijwilliger bepaalde taken 
overnemen. Er wordt dan wel gekeken of dit goed gebeurt en dit wordt vastgelegd in het dossier. 

3. Ziekteverzuim  
- mate waarin medewerkers op basis 

van fysieke/psychische klachten niet 
kunnen werken 

Daar waar in Nederland het beeld is dat het verzuim in de zorg stijgt, is het ziekteverzuim in 2018 
verminderd van 5,91% over 2017 naar 4,8% in 2018. 
In 2017 is er een plan van aanpak gemaakt voor het terugdringen van het verzuim met name gericht op 
die plekken waar het verzuim hoog was, maar is er organisatiebreed ook aandacht gevraagd voor het 
verzuim. Er is een verzuimtraining georganiseerd voor leidinggevenden en deze heeft een vervolg 
gekregen in 2018. Er is specifiek gelet op het sneller inzetten van een interventie bij dreigend 
langdurend verzuim en op het gesprek dat met zieke medewerkers wordt gevoerd. Ook de 
mogelijkheden om verzuim te voorkomen, door vroegtijdig met de medewerker in gesprek te gaan bij 
het signaleren van dreigend verzuim, zijn benut. 

 
Managers N.v.t. 

4. In-, door- en uitstroom  
- zegt iets over de stabiliteit van de 

personele bezetting 
- doelgerichte balans continuïteit/ 

vernieuwing afgestemd op 
cliëntbehoefte  

- bewegingsruimte om te komen tot 
verbeterde personeelssamenstelling  

- mate waarin organisatie weet aan te 
sluiten op de loopbaanwensen  

In 2018 lukte het in twee van de drie locaties om voldoende medewerkers aan te trekken om de eerste 
gewenste kwaliteitsslag te maken. In De Meerwende bleek dit nog niet realiseerbaar te zijn.  
Op 1 januari 2018 was er 200,51 fte in dienst; op 31 december was dit flink toegenomen tot 225,02fte 
Aandacht is besteed aan het aantrekken van medewerkers niveau 4 en 5. Dit doen we door hen te 
blijven uitdagen, hun werk interessant te houden en hun inhoudelijke expertise te benutten in 
kwaliteitsprojecten. Voor EVV’ers is extra tijd beschikbaar gekomen om hun extra taken uit te voeren 
en dat geldt ook voor werkbegeleiders. Ook is het aantal werkbegeleiders en trainingen hiervoor 
uitgebreid. 
We proberen medewerkers ook uit te dagen door aandachtsvelder te worden en interne audits te 
verrichten. Verpleegkundigen kunnen deelnemen aan de VAR en enkelen zijn tevens parttime 
praktijkopleider.  
Medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met o.a. aandacht voor competentie & 
loopbaanontwikkeling. 
Met leidinggevenden wordt doelgericht gekeken naar de verwachte ontwikkelingen (in- en extern), de 
ontwikkeling van de zorgvraag, de gewenste ontwikkeling in kwaliteit en de personele bezetting die 
hiervoor nodig is. Door jarenlang gebrek aan extra middelen is men gewend om te denken vanuit de 
bezetting die er is. Een aanzet is gedaan om te denken vanuit een wensenplaatje. In 2019 zal dit 
gesprek voortgezet worden. 

 
Managers N.v.t. 

5. Ratio personeels-
kosten/opbrengsten 

- kwantitatieve inzet bij de zorgdienst-
verlening aan gemiddelde cliënt 

De ratio personeelskosten/opbrengsten was in 2018 88%.  
  

Managers N.v.t. 

Cluster 1: aandacht, aanwezigheid 
en toezicht 

Zorgcentra Meerlanden borgt de aanwezigheid en toezicht van haar cliënten.  
  

 

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Indicatoren Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten in de ochtend zijn er minimaal twee 
zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten. In de avond is dat niet op alle afdelingen het 
geval. 

 

 

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Tijdens de dag is er nog niet op alle afdelingen permanent iemand in de huiskamer of 
gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden 
en toezicht te houden.  

 

 

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te vangen (met 
aandacht voor de afbakening professionele verantwoordelijkheid en de inzet familie en vrijwilligers).   

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

In iedere dagdienst (ook weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis/competenties 
heeft om los van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.   

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van 
hun achtergrond en persoonlijke wensen.  

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Cluster 2: specifieke kennis, 
vaardigheden 

In ZM worden regelmatig trainingen gegeven waarbij medewerkers van de verschillende huizen 
aansluiten en e-Learning van The Competence Group (TCG) wordt gebruikt door zowel Zorggroep 
Reinalda, Zorgcentra Meerlanden als Zorgcentrum Aelsmeer. In Zorgcentra Meerlanden zijn in 2018 
onder meer de volgende trainingen aangeboden: 
- omgaan met dementeren voor facilitaire medewerkers 
- training (alle) medewerkers: professioneel omgang medewerkers cliënt/familie (met toneelspeler/ 

praktijkvoorbeelden) 
- communicatie 
- communiceren met bewoners en mantelzorgers 
- scholing PG en aandoeningen (facilitaire medewerkers) 

 
Managers/
Opleiding 

N.v.t. 

Indicatoren Er is altijd iemand aanwezig die met zijn/haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en 
(zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken, zoals kennis 
over de omgang met specifieke doelgroepen zoals PG- problematiek en specifieke (somatische) 
aandoeningen. 
ZM heeft in 2018 ingezet op versterking van het verpleegkundig team:   

 Afdeling Opleidingen heeft een scholingsschema opgesteld met klinische lessen, gegeven door 
verpleegkundigen 

 Er zijn per locatie twee afgevaardigden voor de VAR, één intramuraal en één extramuraal. 
Verpleegkundigen krijgen het V&VN lidmaatschap. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Probleemherkenning is geborgd: er zijn afspraken vastgelegd over triage en deze afspraken worden 
regelmatig geëvalueerd met betrokken medewerkers. De inzet van de verpleegkundige gaat over acute 
situaties, maar ook over oplossingsgericht meedenken in de dialoog met familie. 

 
Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Er is in iedere locatie voor cliënten met verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een 
verpleegkundige beschikbaar; deze verpleegkundige reageert direct (kan telefonisch/via beeldbellen) 
en is zo nodig binnen 30 minuten ter plaatse.  

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een 
arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.  

Manager 
Z&W 

N.v.t 

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on-)geplande zorg, vragen of toenemende 
complexiteit zoals: opschalen van personeel, inroepen SOG en overleg gedragsdeskundige.  

Manager 
Z&W 

N.v.t 

Er zijn aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on-)geplande zorg of toenemende complexiteit 
zoals: tijdelijke overplaatsing naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum 
voor Consultatie en Expertise (CCE) en ingang zetten ‘meer-zorg’. 

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

Cluster 3: reflectie, leren en 
ontwikkelen 

ZM stelt 2% van de omzet beschikbaar voor opleidingen en daarnaast de gelden vanuit Waardigheid en 
Trots (deel voor deskundigheidsbevordering) en vanuit het sector plus plan. 
ZM stimuleert kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog. Tot professionaliseren behoort 
ook het ontwikkelen van het eigen vak door beroeps- en vakgroepen. Dit gebeurt onder meer door het 
mogelijk maken van specialisaties. In ’t Kloosterhof zijn nu bijvoorbeeld op vaste data intervisies en 
werkbesprekingen gepland waarin reflectie, leren en ontwikkelen aan de orde komen. De 
wijkverpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige leiden deze groepen. 

 
Bestuurder
/managers 

N.v.t. 

Indicatoren 
 

Er zijn afspraken vastgelegd over multidisciplinair teamoverleg en teamleren. Deze afspraken worden 
regelmatig geëvalueerd met de betrokken medewerkers en waar nodig aangepast.   

Manager 
Z&W 

N.v.t 

Er is voor iedere medewerker voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via intervisie, 
reflectie en scholing. Cao-afspraken en eisen beroepsvereniging hierover worden nageleefd en de 
beoogde caogelden ingezet. Het geven en ontvangen van feedback is nog wel een aandachtspunt. 

 
Managers N.v.t 

Zorgcentra Meerlanden wil medewerkers de kans bieden een kijkje in elkaars keuken te nemen. Er is 
voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie 
uit het lerend netwerk.  

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV deel te nemen aan multidisciplinair overleg.  
 

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de verpleeghuiszorg.  
 

Hoofd 
Z&W 

N.v.t 

Zorgcentra Meerlanden heeft een scholingsbeleid voor zorgverleners waarmee hun vakbekwaamheid 
aantoonbaar versterkt wordt.  

Managers/
Opleiding 

N.v.t 

Er zijn periodiek functioneringsgesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde 
komen  

Managers N.v.t 
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Aanvullende kwaliteitsaspecten 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Cluster 2: specifieke kennis, 
vaardigheden 

De wens is de deskundigheid voor de specialisatie voor medewerkers van niveau 3 en 4 te verhogen, 
zoals wond- en palliatieve zorg, uitbreiding kennis en kunde door e-learning, klinische lessen (onder 
meer Geriatrische Verpleegkundige, psychiatrie, afweergedrag, agressie en wondzorg), uitvoeren 
verbeterplannen en het volgen van cursussen en bijwonen van symposia. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan vernieuwend denken voor facilitaire medewerkers. 

 
Managers/
Opleiding 

2018/ 
2019 

Turnover 
De Meerstede 

In 2018 zijn in De Meerstede acties uitgezet om medewerkers voor te bereiden op de grotere turnover 
van cliënten (24 uur per dag), met extra aandacht voor goede samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen. In dit kader wordt nieuwe medewerkers voor aanvang contract verteld dat zij eventueel op 
andere afdelingen ingezet kunnen worden. De samenwerking tussen afdelingen is versterkt. De 
facilitaire dienst kan flexibeler en sneller anticiperen op de turnover. Er is een spreekuur PG voor o.a. 
familie & mantelzorgers gestart door twee medewerkers PG met GPV-opleiding en er vinden minimaal 
1x per 2 maanden netwerkbijeenkomsten plaats (Meer voor elkaar Hoofddorp centrum).  

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

 
 
 

8. Gebruik van hulpbronnen 
In onderstaand overzicht zijn de normen rondom “Gebruik van hulpbronnen” met de stand van zaken eind 2018 te vinden: 
 

Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht gebouwde omgeving 
 

ZM besteedt aandacht aan vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte 
en privacy.  

Manager 
Bedrijfs-
voering 

N.v.t. 
 

Aandacht voor (technologische) 
hulpmiddelen 
Ook voor veiligheid 

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan ICT. In 2018 is uitwerking gegeven aan acties van het 
(meerjaren-)ICT-plan. Dat betreft met name general control/beveiliging (waaronder wachtwoordbeleid, 
AVG, zorgmail, BI-Tool voor managementinformatie en eigen netwerkaccount) en koppelingen (bijv. 
ECD met medisch dossier). 
In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om de telefonie en domotica te vervangen en te verbeteren. Er 
is een programma van eisen gemaakt en er zijn verschillende offertes aangevraagd. Vervolgens is het 
implementatietraject in 2018 in De Meerwende gestart. 

 
Manager 
Bedrijfs-
voering 

N.v.t 

Ook in 2018 is geïnvesteerd in hulpmiddelen, afgestemd op de complexere zorg en nieuwe 
ontwikkelingen, zoals een plafondlift voor PG en tilbanden, stoel/tafellift in ‘t Kloosterhof.  

Manager 
Z&W 

N.v.t 

Aandacht voor facilitaire zaken Uit de interne audit die in het najaar 2018 is gehouden, bleek dat niet alle cliënten tevreden waren 
over de schoonmaak. Het grootste knelpunt bleek het beperkt aantal minuten te zijn dat in De 
Meerwende beschikbaar was voor de schoonmaak van een appartement. Dit week af van de andere 
locaties. In 2019 wordt hierop actie uitgezet. 

 

 

Coörd. FD  2018/ 
2019 
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Normen Kader  2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht voor financiën en 
administratieve organisatie 

Er is al veel gebeurd ten aanzien van de financiële/administratieve organisatie, onder andere naar 
aanleiding van de managementletter 2017. Op basis hiervan is een actieplan opgesteld en zijn acties 
uitgezet zoals: 

 Productieproces: inventariseer, naast de financiële, de niet-financiële contractvoorwaarden van 
zorgkantoor en zorgverzekeraars -> Inventarisatie heeft integraal plaatsgevonden, beoordeeld is of 
er uit deze voorwaarden nog specifieke risico's komen die beheersmaatregelen vereisen. 

 Inkoopproces: breng procedure omtrent bewaren van facturen en onderliggende bescheiden onder 
de aandacht van medewerkers die in de Procuratieregeling bevoegdheid tot verlenen van 
inkoopopdrachten hebben -> procedure is bij betreffende medewerkers onder de aandacht 
gebracht 

 Inkoopproces: breng functiescheiding aan in het beheer van de crediteurenstamgegevens -> 
functiescheiding is aangebracht; medewerker die crediteuren aanmaakt/wijzigt wordt 
gecontroleerd door een andere medewerker. 

 
Manager 
Bedrijfs-
voering 

N.v.t 

Aandacht voor professionele 
samenwerking 

ZM hecht belang aan professionele samenwerking, met onder andere de huisartsen/POH, ziekenhuizen 
(Point), apotheken, lerend netwerk, Alzheimer stichting en gemeentes en andere partijen binnen het 
sociale domein. Ten aanzien van het Eerste Lijns Verblijf (ELV) is de samenwerking versterkt door de 
opzet van een aanmeldportaal/coördinatiepunt ELV voor zowel Haarlemmermeer als Amstelland (o.a. 
in samenwerking met Alliantie, huisartsen, andere VVT-instellingen en ziekenhuizen). 

 
Bestuurder
/Managers 

N.v.t 

ZM heeft in 2018 de inzet van de behandeldiensten (psycholoog, muziektherapie, fysio- en 
ergotherapie, B-verpleegkundige) geïntensiveerd. Ook is aandacht besteed aan meer samenwerking 
tussen de gespecialiseerde verpleegkundige en de psycholoog.  

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

 
 

Aanvullende kwaliteitsaspecten 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Aandacht gebouwde omgeving 
 

We zouden in 2018 het vastgoed laten taxeren maar dit is vanwege andere prioriteiten doorgeschoven 
naar 2019.  

Manager 
Bedrijfs-
voering 

2018/ 
2019 
 

’t Kloosterhof In september 2018 heeft ’t Kloosterhof de keuken verbouwd om vers te kunnen koken.  
Verder is een extra huiskamer gerealiseerd waar zwaar somatische bewoners en een aantal PG-
cliënten, 4 dagen per week van 14.30-20.00 uur kunnen verblijven.  
Ook zijn voorbereidingen getroffen om de receptie te moderniseren en door te trekken naar het 
Hofplein en de winkel te integreren bij de Brasserie. De huidige winkelruimte wordt opslag voor 
scootmobielen e.d. Dit zal in 2019 verder uitgewerkt worden. 

 
 

Manager  
Z&W KH 

N.v.t. 

De Meerwende Naar aanleiding van onder andere een beleidsdag is een renovatieplan opgesteld, met als doel 
toekomstbestendigheid. Hierin worden efficiëntieverbetering voor de receptie en de keuken 
meegenomen. De plannen, in samenwerking met adviesbureau AAG gemaakt, zijn besproken met 
hoofden, bestuurder en Cliënten- en FamilieRaad, en op hoofdlijnen is de fasering bekend.  

 
 
 

Manager  
Z&W MW 

2018/ 
2019 
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In de tweede helft van 2018 heeft een werkgroep, bestaande uit alle geledingen, de plannen concreter 
uitgewerkt, los van eventuele personele consequenties. Door iedereen erbij te betrekken is veel 
goodwill/draagvlak gekweekt. Er is in 2018 een extra huiskamer gecreëerd op de 3de etage en op de 1e 
etage. In 2019 wordt dit verder ontwikkeld. 

 
 
 

9. Gebruik van informatie 
In onderstaand overzicht zijn de normen rondom “Gebruik van informatie” met de stand van zaken eind 2018 te vinden: 
 

Normen Kader 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Verzamelen en delen informatie 
waaronder cliëntoordelen 
(Wlz thuis) 

ZM heeft in 2018 in samenspraak met de CCFR vier mogelijke instrumenten voor een geschikte 
methode van cliënttevredenheidsmeting vergeleken. Er is voor gekozen om onze eigen Staalkaart te 
gebruiken, die aan de door het kwaliteitskader en de CCFR gestelde eisen voldoet. Deze Staalkaart 
wordt al ingevuld zodat er geen extra instrument ingezet hoefde te worden. Deze meting wordt 
jaarlijks uitgevoerd. 
De EVV’ers hebben in het vierde kwartaal van 2018 de laatste ingevulde staalkaarten van hun cliënten 
geanalyseerd. Zij hebben per rubriek (1. Kwaliteit van Leven, 2. Kwaliteit van Zorg en 3. Veilig & 
Vertrouwd) gekeken welke 3 positieve punten en 3 verbeterpunten hun cliënten aangaven. Ook werd 
gevraagd naar eventuele opvallende zaken. 24 EVV’ers hebben van 162 bewoners de Staalkaarten 
bekeken. De meest genoemde positieve punten (stichtingsbreed) zijn: 

 Activiteiten, Eigen inbreng over welke zorg/wanneer geleverd wordt en Meebeslissen over 
inrichting 

 Nakomen van afspraken, Informatieverstrekking/antwoorden en Professionaliteit 

 Juiste benadering, Veiligheid en Mondzorg 
De meest genoemde verbeterpunten (stichtingsbreed) zijn: 

 Maaltijden, Omgang bewoners onderling, Te weinig (vaste) medewerkers en Onvoldoende 
informatie/geen goede antwoorden  

 Schoonmaak en Mondzorg 
Er kwamen ook wat opmerkingen over de Staalkaart zelf naar voren. 
De resultaten zijn intern gecommuniceerd en worden gebruikt voor leren en verbeteren (zie ook 
paragraaf leren & verbeteren.) 

 
Bestuurder
/CCFR/ 
beleids-
medew. 

N.v.t 

De Netto Promotor Score (NPS) (aanbevelingsvraag via Zorgkaart Nederland) per 2018 is voor onze 
organisatie 98%: 98% beveelt onze organisatie aan.  

Bestuurder  N.v.t 

Wij verzamelen/gebruiken via het ECD op efficiënte wijze informatie voor persoonsgerichte zorg.  
 

Manager 
Z&W 

N.v.t 
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Normen Kader 2018 Voldoet 
eind 2018 

Hoofd-
verantw. 

Tijdspad 

Verzamelen/beheren van data gebeurt op veilige/effectieve wijze conform wettelijke veiligheidseisen/ 
privacywetgeving (AVG). Om te voldoen aan de privacywet is een werkgroep opgericht die veel 
gedaan heeft aan bewustwording onder medewerkers, vrijwilligers en cliënten.  
Er zijn posters opgehangen, er zijn nieuwsbrieven (met prijsvraag) verstuurd, verder is via 
werkoverleggen (informatie en filmpje) en via intranet aandacht aan de AVG besteed. Tevens is in 
een register in kaart gebracht welke gegevens we verwerken en waarom en hoe lang we deze 
bewaren. Ook is een privacyreglement opgesteld en zijn bewerkingsovereenkomsten afgesloten. Er 
is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten 
hebben een folder ontvangen waarin hun rechten opgenomen zijn. Tevens is aandacht besteed aan 
beveiligen van data. Er zijn nieuwe printers aangeschaft waarbij een code ingetoetst moet worden 
voordat de print eruit komt om onbeheerde prints op de printer te voorkomen. 

 
Bestuurder  N.v.t 

Benutten en optimaliseren 
bestaande 
administratiesystemen 

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan ICT om de administratieve processen te verbeteren. Sinds 
2018 kunnen de zorgminuten eenvoudig digitaal geregistreerd worden via de wijkapp en is het 
mutatieformulier gedigitaliseerd. 

 
Manager 
Bedrijfs-
voering 

N.v.t 

Medewerkers- 
tevredenheid 

De uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek zijn op afdelings-, locatie- en stichtings-
niveau besproken. De volgende stichtingsbrede aandachtspunten hebben in 2018 aandacht gekregen:  
• Communicatie (Management Praat): in 2018 is 3 weken na elk MT een nieuwsbrief verschenen, 

geschreven door de bestuurder, over genomen besluiten en belangrijke stichtingsbrede 
ontwikkelingen. 

• Leiderschap (cursus): in 2018 is een traject voor het MT en middenkader in gang gezet. Feedback 
geven en ontvangen is hierbij een belangrijk aandachtspunt, naast het lager in de organisatie 
leggen van verantwoordelijkheid. Tevens is een visie op leiderschap opgesteld. 

 
 

Hoofden/
mgrs. 
Z&W/MT/ 
HRM 

2018/ 
2019 

De Meerwende De volgende verbeterpunten hebben in 2018 aandacht gekregen:  
• Directe aandacht voor medewerkers d.m.v. communicatietraining en scholingsdagen. 
• Talenten meer benutten d.m.v. specialistenopleidingen en aandachtsvelders. 
• Werkbegeleiders: nieuw voorstel verbeterplan/intensievere begeleiding leerlingeninstroom. 

 
Hoofden 
Z&W/ 
Opleiding 

N.v.t 

De Meerstede De volgende verbeterpunten hebben in 2018 aandacht gekregen:  
• Bij de facilitaire diensten is meer behoefte aan specifieke kortetermijnvisie en dit is in elk 

teamoverleg besproken. 
• Communicatie tussen medewerkers op de huisjes (besproken op het werkoverleg). 

 
Manager 
Z&W 

N.v.t 

‘t Kloosterhof Het volgende verbeterpunt heeft in 2018 aandacht gekregen:  
• Samenwerking in de teams en communicatie (op te pakken via intervisiegroepen) 
Dit is geborgd in de intervisies die een maal per twee maanden plaatsvindt. 

 
Wijk- en 
kwaliteits- 
verpleegk.  

N.v.t 
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10. Leren & Verbeteren 
 

10.1 Verbeterparagraaf 
Onderdeel van onze besturingsfilosofie is een cultuur, gericht op leren en verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen en samen het resultaat bereiken. Persoonlijk en professioneel 
zijn onze kernwaarden. Door te “Leren en werken aan kwaliteit” willen we bereiken dat onze medewerkers optimale zorg aan onze cliënten leveren, gebruikmakend van professionele 
richtlijnen, ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.  
Uit onze visie blijkt duidelijk de insteek op verbeteringen en het zijn van een lerende organisatie. Wij werken in de praktijk veel aan leren en verbeteren doordat reflectie en dialoog 
gestimuleerd wordt door de leidinggevenden en doordat deze plaatsvindt in een open klimaat.  
Tot professionaliseren behoort ook het ontwikkelen van het eigen vak door beroeps- en vakgroepen. In 2018 is hiertoe een VAR opgericht.  
Ook vindt intervisie plaats.  
 
Alle in de tabellen genoemde ontwikkelpunten zien wij als verbetering die wij in 2018 (deels) doorgevoerd hebben. In het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan worden deze punten 
geëvalueerd. Minimaal twee maal per jaar bespreken we in de verschillende overlegvormen (MT, CCFR, OR, VAR en commissie Kwaliteit, Personeel en Organisatie van de RvT) de stand 
van zaken van het kwaliteitskader. Nagegaan wordt welke verbeteringen zijn doorgevoerd en waaraan we nog willen werken.  
 
Als hulpmiddel gebruiken wij hierbij de Plan Do Check Act cyclus:  
 
 
 
 
 
 
 
In 2018 zijn diverse onderzoeken/metingen uitgevoerd. In de volgende paragrafen is hierover nadere informatie opgenomen.  
 

10.2 Kwaliteitsindicatoren 
Vanuit het Kader zijn landelijk nieuwe indicatoren voor de veiligheid ontwikkeld (uitvraag kwaliteitsindicatoren). Zorgcentra Meerlanden heeft deze in kaart gebracht en de uitkomsten 
gebruikt voor leren en ontwikkelen: deze uitkomsten zijn op geaggregeerd niveau in MT, RvT, CCFR, OR, VAR en lerend netwerk kwaliteit besproken en verwerkt in dit kwaliteitsverslag.  
 
We voldoen aan de indicatoren/metingen “Advance Care Planning; Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde”, “Medicatieveiligheid; Bespreken medicatiefouten in 
team en medicatiereview”, “Sturen op kwaliteit en veiligheid”, “Continuïteit van de zorg” en de “Aanbevelingsscore (Net Promotor Score)”. Het beleid ten aanzien van deze 
indicatoren/metingen wordt voortgezet. 
Met betrekking tot onderstaande indicatoren zijn acties uitgezet: 
 
Percentage decubitus 
In november/december 2018 hebben EVV’ers het percentage cliënten met decubitus categorie 2 of hoger gemeten. 5% van onze cliënten heeft decubitus 2 of hoger. Dit percentage lag 
op de somatische afdelingen hoger dan op de PG-afdelingen en was vooral relatief hoog (11%) op de somatische afdeling in De Meerwende. Met het hoofd zorg en welzijn en de afdeling 
is nagegaan waarom dit percentage op deze afdeling relatief hoog is. Het percentage is ook vergeleken met de landelijke benchmark (3,3%). In De Meerwende worden binnenkort 
skincare-lakens uitgeprobeerd; minder belastend voor de medewerkers en ook ter voorkoming van decubitus. 
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Ook is dit onderwerp/uitkomsten besproken op het hoofdenoverleg. Er is afgesproken dat de wondverpleegkundige, in opleiding, hier een rol in zal gaan spelen.  
Bij de nieuwe meting eind 2019 wordt gekeken of de acties tot een vermindering van het percentage hebben geleid. 
 
Aantal ingezette middelen en maatregelen 
Eind 2018 hebben EVV’ers eveneens in kaart gebracht bij hoeveel cliënten welke M&M werden toegepast. Stichtingsbreed wordt bij 31% van de cliënten een M&M ingezet. Dit 
percentage ligt, vanwege de cliëntpopulatie, hoger op de PG-afdelingen dan op de somatische afdelingen. Veel M&M worden op eigen verzoek toegepast. Ook wordt vaak een M&M als 
dwaalalarm ingezet juist om meer vrijheid te bieden. De percentages zijn besproken met de hoofden zorg en welzijn in het hoofdenoverleg. Ook is gekeken naar benchmarkgegevens 
(27%) ter vergelijking. Het huidige beleid wordt voortgezet en waar nodig aangescherpt: 

 Zoveel mogelijk beperking van inzet, in overleg met SOG/familie, om vrijheid te waarborgen. 

 Regelmatig (elke zes weken) evaluaties en indien mogelijk zo snel mogelijk weer afbouwen van tijdelijke maatregelen. 

 Volgen van cursus/symposia en verzamelen van informatie over inzet domotica/vervangende hulpmiddelen.  

 Bespreken bij elke zorgleefplanbespreking met de SOG, familie en EVV. 
Bij de nieuwe meting eind 2019 wordt gekeken of de acties tot een vermindering van het percentage hebben geleid. 
 

10.3 Externe audit ISO Zorg & Welzijn 
In het najaar van 2018 zijn wij gecertificeerd voor ISO Zorg & Welzijn. Tijdens deze audit is ook een aantal tekortkomingen (minors) gesignaleerd. Deze tekortkomingen zijn opgenomen in 
een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt periodiek in het hoofdenoverleg besproken om de stand van zaken na te gaan.  
 

10.4 Tevredenheidsonderzoek 
Zorgcentra Meerlanden heeft in 2018 in samenspraak met de CCFR vier mogelijke instrumenten voor een geschikte methode van cliënttevredenheidsmeting vergeleken. Er is voor 
gekozen om onze eigen Staalkaart te gebruiken, die aan de door het kwaliteitskader en de CCFR gestelde eisen voldoet. Deze Staalkaart wordt toch al ingevuld en er hoefde daardoor 
geen extra instrument ingezet te worden. Deze meting wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
Het beleid ten aanzien van de genoemde positieve punten wordt op dezelfde wijze voortgezet.  
De verbeterpunten worden op afdelings- en locatieniveau besproken via de werkoverleggen, locatie-MT en in het overleg met de lokale Cliënten- en Familieraad. De acties die hieruit 
naar voren gekomen zijn, zijn verwerkt in een plan van aanpak en worden regelmatig geëvalueerd.  
 
Er kwamen ook wat algemene opmerkingen over de Staalkaart zelf naar voren. Met de Centrale Cliëntenfamilieraad wordt gekeken of hierop actie ondernomen moet worden. 
 

10.5 Melding Incidenten Cliëntenzorg 
Algemeen 
In 2018 zijn er 737 MIC’s gemeld: 440 valincidenten, 195 medicatie-incidenten, 52 agressie-incidenten, 44 andere incidenten en 6 overige incidenten  
De meldingen waren redelijk verspreid over de week. De meeste incidenten vonden plaats tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 21.00 en 22.00 uur.   
Bijna alle MIC’s zijn gemeld aan een collega en schriftelijk gerapporteerd.  
Bij de meeste MIC’s waren er geen gevolgen of nog niet merkbaar of was dit onbekend. Bij 20 MIC’s was sprake van negatieve gezondheidsgevolgen. 
De meeste incidenten vonden plaats in de eigen woning. 
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Vallen (440) 

 Redelijk verdeeld over de maanden (gemiddeld 40 MIC’s); in december afname (21) 

 Hoofdoorzaak: onbekend; onrust of “anders” werd ook veel aangegeven 
 
Medicatie (195) 

 Redelijk verdeeld over de maanden (gemiddeld 15 MIC’s) met een uitschieter in juli (30) 

 Hoofdoorzaak: medicijn niet gegeven; “cliënt medicatie niet ingenomen” en “anders” werden ook vaak aangegeven 
 
Agressie en overige incidenten (52 + 44 + 6 = 102) 
Overige incidenten werden ongeveer 10 maal per maand gemeld (in september 18)  
 
Vergelijking met vorige jaren 
 

Totaal aantal incidenten per jaar       Aantal val-incidenten per jaar 

  
 
 
Aantal medicijn-incidenten per jaar       Aantal agressie-incidenten per jaar 

  
 
De MIC-gegevens worden op afdelings- en locatieniveau besproken tijdens de werkoverleggen, locatie MT en in het overleg met de lokale Cliënten- en FamilieRaad. De acties die hieruit 
voortkomen worden opgenomen in een plan van aanpak, dat regelmatig geëvalueerd wordt.   
 

10.6 Terugkoppeling resultaten 
Zorgcentra Meerlanden legt verantwoording af over de kwaliteitsindicatoren via het meten en digitaal aanleveren van de gevraagde gegevens. Via het kwaliteitsverslag en -plan, die op 
alle relevante overlegvormen geagendeerd worden, vindt de terugkoppeling in en buiten de organisatie plaats, zoals met het Zorgkantoor en de zorgorganisaties van het lerend netwerk. 
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
 

BBL:   Beroepsbegeleidende Leerweg  

BI:   Business Intelligence 
Bopz:   Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
 
 

CCE:  Centrum voor Consultatie en Expertise 

CCFR:  Centrale Cliënten en FamilieRaad  
CFR  Cliënten-en FamilieRaad 
 
 

ECD:   Elektronisch CliëntenDossier 

ELV:  EersteLijns Verblijf 
EM:   Extramuraal 
EVV:  Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
 
 

GPV:  Gespecialiseerd Verzorgende 

 
 

HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

 
 

ICT:   Informatie- en Communicatie Technologie 

ISO:   Internationale Organisatie voor Standaardisatie 
 
 

MIC:  Melding Incidenten Cliënten 

M&M:  Middelen en Maatregelen 
MT:   ManagementTeam 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie
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OR:   OndernemingsRaad 

 
 

POH:   Praktijkondersteuner huisartsen 

PG:  PsychoGeriatrisch 
 
 

RvB:   Raad van Bestuur  

RvT:  Raad van Toezicht 
 
 

SOG:  Specialist OuderenGeneeskunde  

 
 

TCG:  The Competence Group 

 
 

VAR:   Verpleegkundige Adviesraad 

VBZ:  samen Voor Betere Zorg 
VOG:   Verklaring Omtrent het Gedrag  
VPT:   Volledig Pakket Thuis 
V&VN:   Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
VVT:   Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
 
 

ZLP:   Zorgleefplan 

ZZP:   Zorgzwaartepakket 
Z&Z:   Zorg & Zekerheid 


