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1. Inleiding 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg1. Het kader 
beschrijft wat cliënten/naasten mogen verwachten van deze zorg, met de cliënt als uitgangspunt.  
 
Zorgorganisaties kunnen zelf invulling aan het kader geven. Het managementteam en locatiemanagement analyseren 
periodiek of we nog voor intramurale cliënten en voor Wlz2-cliënten langdurige zorg thuis3 aan de gestelde normen 
van het kader voldoen en waarop actie nodig is. Deze input wordt verwerkt in de kwaliteitsverslagen en -plannen.  
In dit kwaliteitsverslag wordt tevens aandacht besteed aan uitkomsten op het gebied van veiligheid, leren en 
verbeteren en cliëntoordelen. In bijlage 1 is een afkortingenlijst met veel gebruikte afkortingen opgenomen.  
 
Hoewel we als gevolg van de coronapandemie in 2020 een aantal projecten hebben moeten uitstellen, laat dit verslag 
zien dat we ook veel gedaan hebben op kwaliteitsgebied. 
 
 
 

2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning4 
Persoonsgerichte zorg is uitgangspunt bij onze zorgverlening. Wij zien de cliënt als een uniek persoon met een eigen 
geschiedenis en doelen en leveren warme zorg.5 Dit blijkt ook uit onze kernwaarden: Persoonlijk en Professioneel. 
 
Staalkaart 
Wij maken gebruik van de Staalkaart, een hulpmiddel waarmee de cliënt in een gesprek met zijn6 Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) over verschillende thema’s kan aangeven of hij hierover tevreden is of dat er 
verbeterpunten zijn. In 2019 is de staalkaart met een aantal EVV’ers geëvalueerd; een aantal vragen en de manier van 
scoren zijn aangepast. In 2020 is de nieuwe versie in gebruik genomen.  
In hoofdstuk 10 is hierover meer informatie opgenomen.  
 
Levensverhalen 
Voor voornamelijk cliënten op de afdeling psychogeriatrie worden levensverhalen opgeschreven, zodat de 
medewerkers de achtergrond van de cliënt kennen en bij bijvoorbeeld het aanbieden van activiteiten weten waar 
diens belangstelling ligt. Omdat cliënten hier steeds korter wonen, is de vraag naar voren gekomen wat het 
rendement is van de levensverhalen. Eind 2020 hebben de hoofden dit met de EVV’ers besproken. Zij vinden dat het 
werken met levensverhalen voor psychogeriatrische (PG) cliënten een belangrijke meerwaarde heeft en willen deze 
methodiek blijven hanteren. In 2021 zal gekeken worden of het werken met levensverhalen efficiënter zou kunnen 
door dit door familie te laten invullen of te kiezen voor een kortere versie en/of andere methodiek.  
 

 
 

3. Wonen en welzijn 
De woon- en leefomgeving en welzijn zijn mede bepalend voor de kwaliteit van leven.  
In 2020 is hierbij extra aandacht besteed aan: 
 

 
1   Voor de wijkzorg geldt het kwaliteitskader wijkverpleging. 
2  Wet langdurige zorg. 
3  Conform addendum op het kwaliteitskader voor cliënten langdurige zorg thuis met een indicatie Wlz. Wij voldoen voor deze doelgroep ook 
 aan specifieke vereisten: de juiste randvoorwaarden om zorg ook thuis verantwoord en veilig te organiseren; begeleiden van de cliënt 
 om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen; afstemmen van de invulling van welzijn met de cliënt, gemeente en welzijnsorganisaties; 
 de cliënt laten bepalen welke zorgaanbieder het eerste aanspreekpunt voor zorg thuis is en de mogelijkheid van het inschakelen van een 
 Specialist ouderengeneeskunde (SOG).  
4  Verder aangeduid met persoonsgerichte zorg. 
5  Dit wordt ook aangegeven door onze Centrale Cliënten- en Familieraad. 
6  Voor hij/zijn kan ook zij/haar gelezen worden. 
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Beleid levenseinde 
In 2019 is ons beleid rondom het levenseinde in een aantal sessies met sleutelfiguren herijkt.  
Uit deze bijeenkomsten bleek onder andere dat extra scholing over dit onderwerp wenselijk was, waarna in 2020 de 
cursus palliatieve zorgverlening is gegeven. Uit deze cursus kwam een aantal aandachtspunten naar voren, zoals:  

• Richtlijnen op intranet: documenten rondom de laatste zorg zijn geëvalueerd en opnieuw op intranet geplaatst. 

• Waakmand7: er is een waakmand aangeschaft voor iedere afdeling en minimaal drie voor de wijk.  
 
Activiteiten 
De laatste jaren worden naast groepsactiviteiten ook steeds meer individuele activiteiten aangeboden, zodat iedere 
cliënt aan een voor hem geschikte activiteit mee kan doen. Vanwege corona hebben de activiteiten veelal een andere 
invulling gekregen; er zijn meer activiteiten op de afdeling zelf georganiseerd en er vonden geen centrale activiteiten, 
zoals optredens, plaats. 
 
Aandacht voor familieparticipatie & inzet vrijwilligers  
Vanuit het zorgkantoor zijn, naast de kwaliteitsgelden, ook middelen beschikbaar gesteld om in regionaal verband 
een aantal projecten uit te voeren. In 2019 hebben wij onder meer deelgenomen aan het project “Samenwerken met 
naasten, ook als het moeilijk wordt”. Familie stelt steeds hogere eisen waarmee medewerkers om moeten kunnen 
gaan. Het project heeft als doel beter toerusten medewerkers/naasten om samen te werken, ook als het moeilijk 
wordt en geeft handvatten hoe het beste gehandeld kan worden als een situatie met een naaste van de cliënt dreigt 
te escaleren. In januari 2020 is hiervoor een werkconferentie gehouden met een grote opkomst. Ook hebben diverse 
medewerkers deelgenomen aan de aangeboden scholing. Het project wordt voortgezet in 2021. 
 
Maaltijden 
In De Meerstede kwam uit de staalkaartanalyse 2019 dat een aantal cliënten de warme maaltijd niet altijd even 
smakelijk vond. In 2020 is een enquête onder de cliënten uitgezet en is op basis daarvan actie ondernomen. 
 
Schoonmaak 
Vanuit de Cliënten- en Familieraad van De Meerstede kwam de vraag over de mogelijkheden van extra schoonmaak 
en met name de toiletten. De frequentie is vervolgens verhoogd van eenmaal naar tweemaal per week en in 2021 
wordt gekeken of een frequentie van driemaal per week mogelijk is.  
 
Gastvrijheidsconcept 
In 2020 is in De Meerwende het gastvrijheidsconcept verder ontwikkeld met de daadwerkelijke verbouwing. Met de 
invoer van dit concept wordt gastvrijheid geboden vanuit receptie, restaurant en brasserie, ter verhoging van de 
kwaliteit. In 2021 wordt de verbouwing en implementatie van het gastvrijheidsconcept afgerond.  
 
Ook ‘t Kloosterhof heeft in 2020 veel voorbereidingen getroffen voor de invoering van het gastvrijheidsconcept. Er is 
begonnen met de herinrichting van de begane grond waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan de veranderende 
rol van de receptiemedewerker naar gastvrouw. Het project wordt in 2021 verder uitgerold.  
 
 
 

4. Veiligheid 
Streven naar optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit. Een uitdaging is de spanning die kan ontstaan tussen 
persoonlijke vrijheid/welzijn én persoonlijke veiligheid/risico’s. Wij maken hiervoor goede afspraken met de 
cliënt/naasten en leggen dit vast in het zorgleefplan.  
In 2020 is op diverse onderdelen aandacht besteed aan veiligheid8: 
 

 
7 In een waakmand zitten allerlei hulpmiddelen die voor een terminale cliënt van belang kunnen zijn. 
8  Zie ook hoofdstuk leren en verbeteren. 
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Medicatieveiligheid 
In 2020 hebben de locaties de verbeterpunten vanuit de interne audit medicatieveiligheid, gehouden in 2019, 
opgepakt. 
 
Ook is een digitale medicatietoedienregistratie met een koppeling naar het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en de 
apotheek ingevoerd. Met dit systeem wordt de kans op medicijnfouten fors verminderd. Tevens is het systeem 
eenvoudiger dan de papieren toedienlijsten en verloopt het proces efficiënter. Via de Medimo-app wordt de 
medicatie digitaal afgetekend en in Cura kunnen de medicatiegegevens per individuele cliënt ‘realtime’ geraadpleegd 
worden.  
Medimo is in mei 2020 als tweeweekse pilot ingevoerd op afdeling PG van ’t Kloosterhof. Deze pilot verliep, op wat 
kinderziektes na, goed. Na de pilot is Medimo in heel ’t Kloosterhof ingevoerd en vervolgens in de andere locaties. Op 
alle locaties zijn medewerkers getraind in het werken met Medimo.  
Met de invoering van Medimo is een grote stap genomen in het kader van medicatieveiligheid en dit heeft geleid tot 
minder meldingen van medicijnincidenten: van 229 in 2019 tot 216 in 2020. In De Meerwende is Medimo pas laat in 
het jaar ingevoerd waardoor deze locatie nog het hoogste aandeel in deze MIC’s heeft. De verwachting is dat het 
aantal medicijnincidenten over 2021 verder vermindert.    
 
Wet zorg en dwang 
Wij voeren een terughoudend beleid rondom toepassen van onvrijwillige zorg. Sinds 2020 vervangt de Wet zorg en 
dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Het uitgangspunt van de 
Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg, zorg waartegen de cliënt zich verzet, in principe niet mag 
worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Het doel van de Wzd is 
minder vrijheidsbeperking onder dwang.  
 
In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen van invoering van de Wzd en deze zijn in het overgangsjaar 2020 
verder uitgewerkt. Acties die we hebben uitgezet zijn onder meer:  

• Informatievoorziening cliënten 

• Opstellen beleidsplan  

• Aanstellen/benoemen Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijken, interne en externe deskundigen en 
cliëntenvertrouwenspersoon 

• Scholing medewerkers 
De Wzd is hiermee geïmplementeerd.  
 
In 2020 waren er relatief veel mensen op de gesloten afdeling zonder artikel 21. Dit kwam onder meer doordat het 
CIZ door corona niet langs kon komen voor een beoordeling. Vanaf eind 2020 zijn voor deze cliënten opnieuw 
beoordelingen aangevraagd bij het CIZ en is het beleid hiervoor aangescherpt. 
 
In bijlage 2 is een analyse opgenomen rondom de inzet van onvrijwillige zorg in de tweede helft van 2020.  
In deze periode was sprake van drie cliënten waarbij onvrijwillige zorg toegepast is: 
De Meerwende: 

• Client is kortdurend ingesloten in de kamer, omdat de cliënt besmet was met corona. 
De Meerstede: 

• Cliënt heeft medicatie buiten de richtlijnen gekregen. Inmiddels is dit gestopt omdat de cliënt het nu wel 
accepteert. 

• Cliënt kreeg medicatie verstopt omdat de cliënt deze niet wilde innemen. Inmiddels verzet de cliënt zich er niet 
meer tegen. 

Alle gevallen van onvrijwillige zorg zijn tijdig geëvalueerd conform het stappenplan.  
 
In 2021 blijft de Wet zorg en dwang gemonitord worden. Onder meer zal extra aandacht komen voor de 
communicatie met de familie, dossiervoering en het verwerken van de nieuwe werkwijze rondom vrijheidsbeperking 
in het dossier. 
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Procedure als wijkcliënt niet bereikbaar is 
Uit de externe audit in 2019 bleek dat wij niet beschikten over een procedure ‘wat te doen als een cliënt niet 
aanwezig is bij een zorgmoment’. Naar aanleiding hiervan hebben wij een duidelijke procedure opgesteld met te 
nemen stappen als de wijkcliënt niet opendoet en/of de telefoon niet aanneemt.  
 
Hygiënisch werken 
Een ander aandachtspunt uit de externe audit van 2019 was alert te blijven op hygiënisch werken in de wijkzorg, met 
name handhygiëne. De richtlijnen zijn in het wijkoverleg aan de orde gesteld.  
Vanwege de coronapandemie zijn de medewerkers extra alert op de hygiëne.  
 

5. Leren en werken aan kwaliteit 
Ten aanzien van leren en werken aan kwaliteit zijn in 2020, aanvullend op de normen en op de 
kwaliteitsinstrumenten zoals opgenomen in hoofdstuk 10, de volgende acties uitgezet:  
 
Aanpassen procedures en beleid 
Bij de overgang van HKZ naar ISO Zorg en Welzijn is afgesproken alle procedures na te lopen en hierbij de vragen te 
stellen: voegt de procedure wat toe, kan deze eenvoudiger en klopt deze nog gezien recente ontwikkelingen?  
Het doel is te komen tot actuele, relevante en bruikbare procedures. In 2019 en 2020 zijn bijna alle procedures op 
deze wijze geëvalueerd. In 2021 wordt dit traject afgerond.  
  
Kwaliteitsinstrumenten 
In 2019 kwam vanuit de locaties de vraag of er een overzicht is van ‘wanneer welk kwaliteitsinstrument uitgevraagd 
wordt’. De beleidsmedewerker heeft dit opgenomen in een overzicht.  
 
Tevens heeft de beleidsmedewerker in 2020 per kwartaal een overzicht gemaakt van de uitkomsten van alle 
kwaliteitsinstrumenten in die periode.  
 
 
 

6. Leiderschap, governance en management 
In 2019 is rondom ‘leiderschap, governance en management’ extra aandacht besteed aan ‘leiderschap en goed 
bestuur’ en dan met name rondom het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid. Vervolgens is in 2020 
per locatieMT (LMT) een traject gestart, waarbij veel aandacht is besteed aan feedback geven en ontvangen en aan 
het persoonlijk leiderschap van leidinggevenden en medewerkers.  
 
VAR 
In Zorgcentra Meerlanden is een Verpleegkundige Advies Raad (VAR) actief. De VAR geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de bestuurder.  
In 2020 heeft de VAR minder acties uit kunnen zetten dan anders in verband met corona en de drukte hieromheen. 
Dit is in goed overleg met de bestuurder gegaan. 
 
Wel heeft de VAR verschillende adviesrapporten opgesteld en onderzoeken gedaan: 

• Adviesrapport 1 Corona met als vraagstelling: ‘Welke maatregelen en interventies zijn er noodzakelijk om in te 
zetten binnen Zorgcentra Meerlanden ter preventie van de verspreiding van het coronavirus?’ 
Adviezen die door de VAR zijn gegeven, waren onder meer: 
- Coronateams opzetten die gaan nadenken over beleid, richtlijnen en eventuele interventies bij uitbraak 

Vanuit deze teams kan er gekeken worden naar voorlichting geven aan medewerkers 
- Medewerkers adviseren om zoveel mogelijk op de afdelingen te blijven zo ook hier pauzes te houden 
- Preventief dragen van handschoenen en schorten bij de ADL en toiletgang van cliënten 
- Beperken bezoek van familieleden naar één persoon per dag per cliënt 
- Op locatie wassen van werkkleding van de zorgmedewerkers  
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Een groot gedeelte van deze adviezen hieruit is door de bestuurder meegenomen in de corona-overleggen en het 
beleid. 

• Adviesrapport 2 Corona met als vraagstelling: ‘Welke maatregelen en interventies zijn er noodzakelijk tijdens de 
tweede coronagolf ter preventie en bij het uitbreken van het COVID-19 virus binnen Zorgcentra Meerlanden?’ 
De VAR heeft de volgende adviezen gegeven:  
- Ontwikkelen draaiboek dat voor alle zorgmedewerkers op de locaties inzichtelijk is en waarin zij alle 

protocollen en richtlijnen bij elke mogelijke coronasituatie kunnen vinden (intramuraal en extramuraal) 
- Preventief dragen van mondkapjes, handschoenen en schorten bij ADL, douchen en toiletgang  
- Maandelijks mailen/brieven sturen naar eerste contactpersonen met geldende coronaregels en -maatregelen  
- Mail vanuit de leidinggevende omtrent melden van gezondheidsklachten en de eigen verantwoordelijkheid 

om zich te laten testen  
- Opstellen van eenduidig beleid rondom testbeleid (Wanneer wordt er wel met een mondkapje doorgewerkt, 

wanneer mag je thuisblijven en waarom wordt er voor welke aanpak gekozen) 
- Openheid omtrent besmettingen geven en houden 
- Maatwerk bij besmettingen bieden aan cliënt (conform handreiking aanpak verpleeghuiszorg corona)  
- Tijdens pauzes de 1,5 meter regel ook door zorgmedewerkers aanhouden 
 
Extra adviezen voor de wijkzorg: 
- Bij elke cliënt een alcohol-handpompje, handschoenen, schorten en wegwerp-handdoekjes neerzetten 
- Bij een COVID-19 besmette cliënt inzichtelijk maken welk bezoek bij de cliënt is geweest door middel van een 

schrift/boek om zo een verantwoorde werk/zorgsituatie te creëren  
Ook de adviezen uit dit rapport zijn door de bestuurder meegenomen in de corona-overleggen en het beleid. 

• Adviesrapport omtrent het griepvaccin met als vraagstelling: ‘Welk advies kan er gegeven worden aan Zorgcentra 
Meerlanden omtrent het aanbieden van het griepvaccin aan zorgmedewerkers?’ 
De adviezen zijn meegenomen bij het maken van de keuzes om het griepvaccin aan te bieden. 

 
Verandering organisatiestructuur  
Na een periode van voorbereiding is op 1 juni 2020 een managementlaag uit de organisatiestructuur gehaald. In 
plaats van de manager zorg & welzijn is vanaf 1 juni het locatieMT, waarin de hoofden zorg & welzijn en facilitair, de 
leidinggevende van de wijkzorg en welzijn (De Meerwende) zitting hebben, gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
locatie. Het LMT legt rechtstreeks verantwoording af aan de bestuurder.  
In 2021 wordt deze verandering geëvalueerd. 
 
 
 

7. Personeelssamenstelling (voldoende/vakbekwaam personeel)  
Onze personeelsinzet was in 2020 grotendeels conform de personeelsnormen van het kader. De extra 
kwaliteitsgelden zijn voornamelijk ingezet voor extra personeel.  
 
Werven medewerkers 
Via de regionale samenwerking en vanuit onze eigen actiegroep “Samen werven” is blijvend aandacht voor het 
werven en behouden van extra personeel om te komen tot de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. 
In 2020 is onder meer een nieuwe advertentiestijl ontwikkeld en zijn communicatiemiddelen (kaartjes, sociale media) 
en LinkedIn-profielen ingesteld ter verhoging van de naamsbekendheid. Hiermee zijn de wervingsactiviteiten online 
behoorlijk vergroot.  
Om meer verpleegkundigen te werven hebben we in het laatste kwartaal van 2020 met een extern bureau een 
awarenesscampagne opgezet. Het doel hiervan was te zorgen dat wij opvallen tussen alle wervende uitingen zodat 
verpleegkundigen interesse in onze organisatie krijgen. Onze eigen medewerkers speelden een hoofdrol in deze 
campagne en waren te zien op foto’s en in een video. De foto’s/video zijn ingezet op de website, verschillende sociale 
mediakanalen, Google ads en diverse vacaturesites. Door de campagne hebben we twee nieuwe verpleegkundigen 
kunnen aannemen en zijn we nog met een aantal anderen in gesprek. 
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In 2021 wordt recruitment via sociale media nog verder uitgebreid, zoals het actiever benaderen van kandidaten. 
 
Voor De Meerwende is extra actie ondernomen om voldoende medewerkers te werven, onder andere voor toezicht 
huiskamers en wijkzorg, maar helaas is dit beperkt gelukt.  
Om het vastgestelde gewenste rooster in te voeren, zijn in De Meerstede 2020 voor de ochtend extra zorgassistenten 
voor de huisjes aangenomen. 
’t Kloosterhof heeft in het kader van het gastvrijheidsconcept nieuwe medewerkers voor de keuken/brasserie 
aangetrokken.  
 
Analyse personeelssamenstelling 
In 2020 was het gewenste rooster in De Meerstede en ’t Kloosterhof gerealiseerd; het (basis)rooster in De 
Meerwende blijft kwetsbaar waardoor (in tegenstelling tot De Meerstede en ’t Kloosterhof) ook PNIL (Personeel Niet 
in Loondienst, zoals uitzendkracht en) ingezet moest worden. Dit werd versterkt door een aantal langdurig zieken 
door corona.  
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 was 9,46, met een verzuimfrequentie van 1,04. 
 
In 2020 hadden we 354 (206,75 fte) personeelsleden in dienst. Het aantal fte’s verdeeld over de zorgniveaus laat het 
volgende beeld zien:  
 

 
 
Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 
Belangrijk is dat op alle momenten de juiste deskundigheid kan worden ingeroepen. Wij voldoen voor een groot deel 
aan de benodigde kwalificatieniveaus, maar dit kan geoptimaliseerd worden.  
Omdat wij een lerende organisatie zijn, investeren wij in de ontwikkeling en deskundigheid van medewerkers en 
daarmee in de kwaliteit van zorg. Via ons leermanagementsysteem creëren wij een leeromgeving voor e-learning, 
klassikale trainingen en praktijktoetsen en kunnen we de bevoegd- en bekwaamheden monitoren.  
  
In 2020 heeft de afdeling opleidingen het leerlingenbeleid geëvalueerd. Er is met afgevaardigden van de verscheidene 
teams een protocol opgesteld met afspraken over de opvang, begeleiding en rouleerbeleid van stagiairs.  
Afdeling opleidingen heeft ook een meerjarenplan bij- en nascholing opgesteld.  
In 2021 wordt een meerjarig strategisch opleidingsplan opgesteld. 
  
Een ander lopend project is het Concept de Rode Loper: in samenwerking met het Nova College en andere regionale 
organisaties willen we gezamenlijk regie voeren op de instroom van nieuwe (kandidaat)medewerkers. Door ‘hen te 
ontvangen op de Rode Loper’ willen we ze met de juiste opleiding op maat in de juiste functie krijgen. 

10,76

20,25

102,56

20,08

3,89
19,99

29,22

FTE

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Overig zorgpersoneel Leerlingen
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Ook is de afdeling opleidingen in 2020 begonnen met de voorbereidingen voor het project “Gildeleren”, waarbij het 
principe van praktijkleren centraal staat. Het doel is de theorie en de praktijk beter op elkaar aan te sluiten, zodat 
studenten Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (mbo) van het Nova College na hun opleiding goed 
voorbereid/gemotiveerd aan de slag gaan in de zorg. Zij krijgen les binnen de locatie, draaien dagelijks mee op 
verschillende afdelingen en hebben een werkbegeleider die hen coacht.  
De docenten zijn deels aanwezig en medewerkers van aangesloten organisaties, zoals fysiotherapeuten, geven 
gastlessen. Na het afronden van een driejarige opleiding bieden deelnemende organisaties de studenten een baan 
aan. Het project start in september 2021.  
 
In-, door- en uitstroom  
In 2020 bedroeg het percentage instroom van nieuwe medewerkers 18% en de uitstroom 17%. Er was sprake van een 
doorstroom van 7%. 
 
Naast het werven van medewerkers wordt ook aandacht besteed aan het behouden van medewerkers.  
Dit doen we door ‘empowerment’, te blijven uitdagen, hun werk interessant te houden en hun inhoudelijke expertise 
te benutten in projecten en/of extra taken, deelname aan de VAR, inzetten als EVV en/of als aandachtsvelder en 
uitvoeren van complexe handelingen.  
Voor het laten geven van klinische lessen was vanwege corona onvoldoende tijd/ruimte evenals de geplande bij- en 
nascholing in het ziekenhuis. Deze acties worden voortgezet in 2021. 
 
Ook is er veel aandacht voor scholing van medewerkers om hen te laten doorstromen naar een hoger 
deskundigheidsniveau. 
 
Met leidinggevenden wordt doelgericht gekeken naar verwachte ontwikkelingen (in- en extern), ontwikkeling van de 
zorgvraag, gewenste ontwikkeling in kwaliteit en benodigde personele bezetting.  
 
Aandacht, aanwezigheid en toezicht  
Wat aandacht, aanwezigheid en toezicht betreft, scoren we goed op alle normen. Alleen de volgende norm kunnen 
we, ondanks dat deze verbeterd is ten opzichte van eerdere jaren, nog niet op alle afdelingen/tijden waarmaken:  

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

 
Intervisie/casusbespreking 
De Verpleegkundige Advies Raad heeft in 2019 een ongevraagd advies uitgebracht over de implementatie van 
intervisie. Door samen werksituaties te bespreken, kan men, mits sprake is van ruimte en veiligheid, van elkaar leren. 
In 2020 is in de cursus klinisch redeneren aandacht besteed aan het bevorderen van de deskundigheid en 
professionele ontwikkeling van de zorgmedewerkers ter voorbereiding op intervisie.  
De programmamanager pakt dit project in 2021 verder op.  
 
Werkbegeleiding 
Er waren in 2020 42 stagiairs in Zorgcentra Meerlanden. Corona maakte het begeleiden van stagiairs/leerlingen 
lastiger; praktijkopleiders zijn bijgesprongen om hen bij te staan.   
 
Omdat opdrachten complexer worden en er steeds meer stagiairs komen met een hoger niveau willen we de 
werkbegeleiding optimaliseren en professionaliseren. Begin 2020 is werkbegeleiders gevraagd waar zij tegenaan 
lopen, wat goed gaat en wat beter zou kunnen. De afdeling opleidingen heeft hierdoor inzicht gekregen waarin zij 
gefaciliteerd kunnen/willen worden. Met de uitkomsten is in het najaar scholing aangeboden. In 2021 krijgt dit een 
vervolg. 
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Leerplein  
Enige jaren geleden hebben wij een ‘Leerplein’ opgezet, primair bedoeld voor vrijwilligers die informatie uit de 
gevolgde e-learnings van het leerplein konden inzetten voor de cliënten. Het Leerplein wordt echter onvoldoende 
benut door vrijwilligers. Wel volgen sommige leerlingen de e-learnings.  
In 2021 zal nagegaan worden of het Leerplein nog voorziet in een behoefte.  
 
Vrijwilligers 
Uit de externe audit van 2019 kwam het advies om nieuwe vrijwilligers systematisch te informeren over onze visie en 
beleid, bijvoorbeeld via een informatieboekje. Ook zou de schriftelijke informatie aan vrijwilligers beheerst moeten 
worden (versiebeheer) en is het belangrijk om ook jonge vrijwilligers te werven.   
Vanwege corona zijn het opstellen van een informatieboekje, bijvoorbeeld via de website (of ‘vrijwilligerssite’) en het 
beheersen van de schriftelijke informatie, uitgesteld tot 2021.  
 
 

8. Gebruik van hulpbronnen 
De laatste jaren is veel aandacht besteed aan ICT. In 2020 is uitwerking gegeven aan acties van het (meerjaren) ICT-
plan. Zo heeft een extern bureau geanalyseerd of we voldoen aan de gestelde eisen rondom informatiebeveiliging en 
welke maatregelen ten aanzien van eventuele veiligheidsrisico’s we moeten nemen. Een aantal urgente zaken uit dit 
onderzoek is meteen opgepakt en andere acties zijn opgenomen in een plan van aanpak dat in 2021 verder 
uitwerking krijgt.   
Ook is ons applicatielandschap met behulp van externe ondersteuning herijkt: voldoen onze infrastructuur en 
applicatielandschap nog aan onze eisen/wensen? In sessies met betrokkenen zijn eisen/wensen in kaart gebracht en 
is een plan van aanpak gemaakt. Een belangrijke uitkomst hiervan is dat we gaan kiezen voor een nieuw elektronisch 
cliëntendossier met een groter gebruiksgemak en meer functionaliteiten.  
 
Een andere belangrijke ontwikkeling op ICT-gebied was de invoer van Medimo (zie hoofdstuk 4) om de digitale 
toedienregistratie te borgen.   
2020 stond verder in het teken van (verdere doorvoering van) de volgende digitale ontwikkelingen: 
 
Cliëntportaal  
Door de invoering van het cliëntportaal in 2019 kregen eerste contactpersonen in de tijd dat er vanwege corona geen 
bezoek toegelaten mocht worden toch een beeld van het verloop van de dag. 
In 2020 hebben weer vele (nieuwe) cliënten en eerste contactpersonen zich aangemeld voor het portaal. In 2021 
wordt een enquête uitgezet onder cliënten/naasten om de tevredenheid te meten en na te gaan hoe we het portaal 
verder kunnen optimaliseren. 
 
ICT & corona  
Tijdens de eerste lockdown in 2020 hebben we veel aandacht besteed aan de digitale communicatie tussen cliënten 
en hun naasten. Er zijn tablets beschikbaar gesteld zodat de cliënten met familieleden konden beeldbellen. Ook is 
Microsoft Teams geïnstalleerd om digitaal te vergaderen. 
 
Domotica 
Via inzet van domotica en innovatieve ontwikkelingen verbetert de kwaliteit van wonen en leven van de cliënten en 
worden medewerkers ontlast. In 2020 is in alle locaties de telefonie en de domotica vervangen/verbeterd.  
De evaluatie van de invoering en werking van domotica en de vraag hoe we de zorgdomotica nog optimaler kunnen 
gebruiken, wordt meegenomen naar 2021. 
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9. Gebruik van informatie 
Ten aanzien van ‘gebruik van informatie’ zijn in 2020 diverse acties ondernomen:  
 
Project informatievoorziening 
In 2019 is een start gemaakt om te komen tot een betere/snellere informatievoorziening en een verbetering van de 
administratieve organisatie en interne controle. Het doel hiervan is tijdig gevalideerde managementinformatie 
beschikbaar te hebben waardoor leidinggevenden beter kunnen sturen. In 2020 zijn vier werkgroepen geformeerd:  

• Verbeteren van het informatieproces (AOIC): dit is naar 2021 verschoven  

• Maken van een nieuw ontwerp voor de maand- en kwartaalrapportages: dit is afgerond 

• Optimaliseren van het planningsproces van personeel: dit is gestart in 2020 en loopt door in 2021 

• Optimaliseren van het inkoop- en bestelproces: dit is gestart in 2020 en loopt door in 2021 
 
Intranet 
In 2020 is er een nieuw intranet ontwikkeld en uitgerold. Dit intranet is conform huisstijl en is interactiever en 
aantrekkelijker dan het voormalige intranet.  
Sociale media 
Sociale media wordt steeds belangrijker. Wij maken steeds actiever gebruik van sociale media om de activiteiten in 
de verschillende locaties te laten zien en potentiële medewerkers te werven. Locatiemedewerkers leveren een 
bijdrage aan Facebook en Instagram.  
 

Communicatie 
In De Meerstede is, mede naar aanleiding van de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek, extra en blijvende 
aandacht voor communicatie. In 2020 hebben medewerkers een training communicatie gevolgd.  
 
Registratie dagbesteding 
Uit de externe audit van 2019 bleek dat de medewerkers dagbesteding activiteiten in het cliëntdossier verschillend 
registreren. Sommige medewerkers leggen veel vast (leuk voor de eerste contactpersoon maar extra administratie) 
en anderen alleen de bijzonderheden. Geadviseerd werd een eenduidige registratie af te spreken waarbij het voor 
medewerkers en cliënt/contactpersoon duidelijk is wat geregistreerd wordt. Uitgangspunt hierbij was relevante 
informatie, op een zo efficiënt mogelijke manier.  
Vanuit de werkgroep dagbesteding is vervolgens bepaald dat alleen bijzonderheden ten aanzien van de doelen 
worden gerapporteerd.  
 
 
 

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. 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.  
 
Alle in dit jaarverslag genoemde ontwikkelpunten zijn verbeteringen die wij in 2020 (deels) doorgevoerd hebben. 
Deze punten worden ten behoeve van het kwaliteitsverslag en -plan geëvalueerd. Minimaal tweemaal per jaar 
bespreken we deze documenten in de verschillende overlegvormen (MT, CCFR, OR, VAR en commissie Kwaliteit, 
Personeel en Organisatie van de RvT, zorgkantoor en lerend netwerk kwaliteit). Nagegaan wordt welke verbeteringen 
zijn doorgevoerd en waaraan we nog willen werken.  
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Jaarlijks worden diverse meetinstrumenten uitgevraagd vanuit wet- en regelgeving en vanuit onze eigen wensen. Per 
kwartaal worden uitkomsten gepresenteerd, waarna aan het eind van het jaar een jaaroverzicht beschikbaar is.  
Op basis van de trends wordt waar nodig actie ondernomen. In 2020 zijn de volgende instrumenten uitgezet9: 
 
 

10.2 Waardering ZorgkaartNederland 
Wij scoren goed op de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Stichtingsbreed is sprake van 33 waarderingen met een 
gemiddelde score van 8.8. 98% van de respondenten beveelt onze organisatie aan bij anderen:  
 
 

 
 
Per locatie was sprake van: 

Locatie Aantal waarderingen Gemiddelde score 

De Meerwende intramuraal 2 9,4 

De Meerstede intramuraal 5 9,7 

’t Kloosterhof intramuraal 24 8,6 

’t Kloosterhof wijkzorg 2 8,2 

 
In ’t Kloosterhof zijn in 2020 veel waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst omdat er in die periode een 
beltteam ingezet is dat veel cliënten hierover bevraagd heeft.  

 
 
10.3 Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 
In 2020 zijn er stichtingsbreed 773 MIC’s ingediend: 

 
 
Ten aanzien van de MIC’s geldt dat: 

• De meeste incidenten gemeld zijn op dinsdag en vrijdag en de minste op zondag 

• De meeste incidenten plaatsvonden tussen 8.00 en 9.00 uur 

• De meeste meldingen gedaan zijn bij cliënten somatiek  

• De meeste MIC’s geen gevolgen hadden of dat deze nog niet merkbaar waren 
 

 
9 Om de aantallen te kunnen plaatsen, hierbij het totaalaantal cliënten: De Meerwende: 110; De Meerstede: 62; ’t Kloosterhof: 52. 
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Bij de valincidenten was in de helft van het aantal meldingen de oorzaak ‘onbekend’, bij 78 meldingen werd als 
oorzaak ‘onrust/verwardheid’ genoemd en bij 69 incidenten was er sprake van een ‘andere’ oorzaak.  
Bij de medicatiemeldingen was de meest genoemde oorzaak (109) ‘niet gegeven’. 50 maal had de cliënt zelf de 
medicatie niet ingenomen (bijvoorbeeld uitgespuugd).  
 
Onderstaande grafiek laat een trend zien in het aantal MIC’s sinds 2011: 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
Op de locaties was sprake van de volgende aantallen: 
 

 
 
Naar aanleiding van de incidenten zijn/worden onder meer de volgende maatregelen inzet:  
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Valincidenten:  
Er zijn vooral veel valpartijen op de PG-afdeling. Valincidenten zijn vaak lastig te voorkomen in verband met het 
ziektebeeld. Bij veel PG-cliënten wordt er in overleg met de familie voor gekozen de cliënt niet te ‘fixeren’, waarmee 
het risico genomen wordt dat de cliënt kan vallen.  
Er wordt veel overlegd met de SOG onder meer over welk hulpmiddel ingezet kan worden. Veel valincidenten 
gebeuren ’s nachts in de badkamer. Als een cliënt vaker valt, wordt een laag-laag bed in combinatie met een valmat 
ingezet. De zorg weet dan dat de cliënt naar het toilet wil en kan hem helpen. Er wordt vaak een bewegingsmelder 
geplaatst en het licht aangelaten.  
Ook gebeuren valincidenten vaak als een cliënt net in zorg is. Mensen zijn dan in de war, moeten wennen en 
sommigen vielen in de thuissituatie ook al regelmatig. Het kost de zorg enige tijd om erachter te komen welke 
interventie het beste past bij de cliënt en om dit vervolgens te regelen. 
Er wordt altijd een gesprek met de familie gepland als iemand regelmatig valt en de gemaakte afspraken worden 
verwerkt in het zorgleefplan. 
 
Medicatie-incidenten:  
Er wordt nog regelmatig medicatie vergeten te geven, vooral als de tijden van de reguliere deeltijden afwijken. Als 
cliënten de medicatie niet willen innemen of uitspugen, wordt dit gerapporteerd en wordt eventueel overlegd met 
dienstdoende arts of het ‘kwaad’ kan.  
Met invoering van het nieuwe systeem Medimo zou verwacht mogen worden dat de medicatie-incidenten 
teruglopen. Via Medimo wordt aangegeven als er medicatie vergeten wordt en tevens komen er via het systeem 
aanpassingen door de apotheek, waarmee ook beter overleg is.  
In ’t Kloosterhof, waar Medimo in de eerste helft van 2020 is ingevoerd, zijn de medicijnmeldingen bijna gehalveerd 
(van 60 naar 34 meldingen).  
Het aantal medicijnincidenten in De Meerstede, waar Medimo halverwege 2020 is ingevoerd, lag iets hoger dan in 
2019 (24 versus 28 meldingen). Het aantal medicijnincidenten in het 3e (7) en 4e kwartaal (8) waren ongeveer gelijk, 
maar er was al sprake van weinig MIC-meldingen.  
In De Meerwende was het aantal medicatie-MIC’s in 2020 hoger (154) dan in 2019 (145), maar Medimo is hier pas in 
het 3e kwartaal ingevoerd. Ook is gebleken dat uitzendkrachten niet altijd goed met Medimo om kunnen gaan. In het 
4e kwartaal zijn de medicatiemeldingen in De Meerwende namelijk wel iets afgenomen (van 38 naar 34).  
Medicatie-incidenten worden altijd besproken met desbetreffende medewerker. In De Meerstede heeft een aantal 
cliënten afwijkende tijden voor medicatie voor Parkinson. Tijdige inname is verbeterd door gebruik van een wekker. 
 
Agressie-incidenten:  
Bij agressie wordt de SOG geraadpleegd en wordt gekeken naar een juiste benaderingswijze. Periodiek bespreekt de 
gedragspsycholoog/psychiatrisch verpleegkundige met de verzorgende GVP eventuele mogelijkheden/oplossingen. 
Vaak wordt gekeken naar andere benaderingswijzen en aanpassen van medicatie. 
 
 

10.4 Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) 
Stichtingsbreed was in 2020 sprake van 67 MIM’s: 63 agressiemeldingen en 4 andere meldingen:  
 

 Agressie (63x) Andere MIM (4x) 
De Meerwende 10x (6x zelfde cliënt10)  

 
3 x  

• Hand opengehaald aan fornuis; actie beter onderhoud fornuis 

• Bed stond niet op rem; actie: aandacht voor gevraagd 

• Cliënt viel op medewerker tijdens transfer; niet te voorkomen 

De Meerstede 17x  0x 

’t Kloosterhof 36x (23 x t.b.v. dezelfde cliënt die 
moeite heeft met ADL) 

1x 

• Cliënt viel op medewerker tijdens douchen; niet te voorkomen 

 
10  Voor dezelfde soort MIC-meldingen bij dezelfde cliënt wordt slechts eenmaal een MIC ingevuld; bij de MIM-meldingen kunnen meerdere 
  MIM’s bij dezelfde cliënt ingevuld worden. 
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Diverse medewerkers ondervonden lichamelijke klachten (vooral pijn, blauwe plek/zwelling, (bijt)wond en huidletsel) 
naar aanleiding van een incident. Anderen ervaarden psychische klachten (angst, onrust, onveilig gevoel). 
 
Bijna alle MIM’s hadden betrekking op agressie. Naar aanleiding van agressief gedrag wordt de SOG, psycholoog 
en/of GVP (gedragsvisite) ingeschakeld voor het opstellen van een benaderingsplan. Andere acties die genomen 
(kunnen) worden, zijn ‘even met rust laten van de cliënt’ en aanpassing medicatie. Vaak wordt aangegeven dat het 
gedrag, vanwege dementie, niet voorkomen had kunnen worden.  
Naast deze maatregelen is blijven praten met collega’s over agressie-incidenten belangrijk. 
 
 

10.5 Evaluatie zorg 
Sinds halverwege 2020 ontvangen eerste contactpersonen van overleden cliënten een vragenlijst ‘evaluatie zorg’.  
Deelname aan deze evaluatie is vrijblijvend. In het 3e en 4e kwartaal zijn 26 vragenlijsten retour gestuurd.  
De Meerwende 
In De Meerwende zijn in het 4e11 kwartaal 10 van de 14 vragenlijsten geretourneerd.  
 
Alle contactpersonen waren tevreden over ‘Gegeven begeleiding door geestelijke verzorgende’, ‘Ondersteuning in de 
levensbeschouwing’, ‘Stilteruimte/kapel’ en ‘Omgaan met cliënt/naaste’.  
De contactpersonen waren zeer tevreden over: 

• Vriendelijke en liefdevolle verzorging en betrokkenheid  

• Vrijwilligers 

• Zorg van de vaste verpleegkundigen 
 
Het minst tevreden waren de naasten over 'De manier waarop naaste werd opgevangen bij het overlijden cliënt’ (5x), 
‘Betrokkenheid van zorgverleners na overlijden cliënt’ (4x), ‘Overleg/samenwerking tussen naaste en zorgverlener bij 
de gegeven zorg in de laatste periode/terminale fase’ (4x) en de ‘Gegeven begeleiding door artsen’ (4x).  
Als andere verbeterpunten werden onder meer de communicatie, met name rondom corona, genoemd. 
 
De respondenten gaven een 6,9 als gemiddelde score op de vraag of zij de organisatie zouden aanbevelen. 
 
De Meerstede 
In De Meerstede zijn in het 3e kwartaal 2 en in het 4e kwartaal 6 (van de 8) vragenlijsten geretourneerd.  
 
Alle respondenten waren tevreden over ‘Gegeven begeleiding door geestelijke verzorgende’, ‘Emotionele begeleiding 
door de medewerker aan de cliënt, ‘Ondersteuning in het geloof/levensbeschouwing’, ‘Onze stilteruimte/kapel’, 
‘Manier waarop naaste werd opgevangen bij het overlijden cliënt, ‘Betrokkenheid zorgverleners na het overlijden 
cliënt, ‘Moment van stilstaan bij en het uitgeleide doen van de cliënt, Gegeven zorg/behandeling aan de cliënt en 
‘Informatie rondom het naderend sterven’, ‘Omgaan met privacy’ en “Geboden veiligheid’.  
De contactpersonen waren zeer tevreden over: 

• Het medeleven, hartelijkheid en betrokkenheid 

• De ruimte die gegeven is aan de verzorgende om de cliënt de laatste dagen te verzorgen (‘privé-
verpleegkundige’)  

• Dat alles in goed overleg gegaan is, wat/hoe naar cliënt én familie; fijne ervaring om er zo bij betrokken te 
worden 

 
Het minste tevreden waren de naasten over ‘Overleg/samenwerking tussen naaste en zorgverlener bij gegeven zorg 
in de laatste periode/terminale fase’ (2x), ‘Informatie over de voortgang van zorg/behandeling (2x) en de 
‘Communicatie in het algemeen en over zorg/behandeling’ (2x).  
Als verbeterpunt werd genoemd dat kwaliteitsverschillen tussen verzorgenden soms erg groot zijn.  

 
11  In het 3e kwartaal zijn geen evaluatieformulieren uitgezet. 
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De respondenten gaven een 8,7 als gemiddelde score op de vraag of zij De Meerstede zouden aanbevelen. 
 
‘t Kloosterhof 
In ’t Kloosterhof zijn in het 4e12 kwartaal 8 van de 17 vragenlijsten geretourneerd.  
Alle contactpersonen waren tevreden over ‘Gegeven comfort aan de cliënt’, Omgaan met cliënt/naaste’, ‘Omgaan 
met privacy’ en ‘Geboden veiligheid’.  
De contactpersonen waren zeer tevreden over: 

• Liefdevolle verzorging/liefde/genegenheid/aandacht voor de cliënt  

• Alles wat er georganiseerd wordt voor de cliënten 

• De eigen inbreng van de cliënt 
 
Het minst tevreden was men over: ‘Manier waarop naaste werd opgevangen bij overlijden cliënt’ (3x) en het 
‘Nakomen afspraken door (zorg)medewerkers’ (4x). Opgemerkt werd dat corona het sterven/de uitgeleide sterk 
beïnvloedde (‘Alles was anders door corona; geen verzorging/opbaren/uitgeleide na overlijden’).  
Als verbeterpunt werd onder meer de communicatie (rondom corona) genoemd.  
 
De respondenten gaven als gemiddelde score op de vraag of zij ’t Kloosterhof zouden aanbevelen bij anderen een 8,7. 
 
Het hoofd heeft aangegeven dat familie vanwege corona teleurgesteld was dat hun naaste niet opgebaard mocht 
worden en dat de overledene ‘snel mee ging’ met de uitvaartverzorger, zodat er ook geen ‘normale’ uitgeleide was.  
De medewerkers hebben dit ook als naar ervaren, maar dit was overmacht. Als men het overlijden aan zag komen, 
kon de familie altijd met twee personen waken en ‘als het moment daar was’, mochten er nog meer naasten komen. 
Ook het gebrek aan begeleiding van de artsen is herkenbaar. De SOG’s kwamen bijna niet langs, deden veel op 
afstand en omdat ze zelf vaak ook in quarantaine zaten, ziek waren of druk, was dit vaak kort en zakelijk.  
De verbeterpunten worden besproken met de artsen en in het EVV-overleg. 
 
 

10.6 Hygiëne 
Jaarlijks maakt de GGD een rondgang over de zorgafdelingen in de locaties. In het 1e kwartaal is de GGD in De 
Meerstede geweest. De Meerstede voldeed aan de meeste punten behalve drie aandachtspunten, waarop actie is 
uitgezet. Wegens corona heeft de GGD in 2020 geen andere locaties bezocht.  
 
 

10.7 Klachten/opmerkingen cliënten 
In het totaal zijn in 2020 19 ‘klachten’ ingediend. De cliëntvertrouwenspersoon was bij twee klachten betrokken. 
 
In De Meerwende zijn in 2020 11 klachten ingediend. De meeste klachten gingen over de maatregelen rondom 
corona, waarbij het landelijk beleid gevolgd werd: bezoekverbod (5x), niet dragen van mondkapje door medewerker13 
(2x), aanwezigheid van kwetsbare vrijwilligers, coronacliënten zouden niet volledig in quarantaine worden verpleegd, 
medewerkers zouden het niet zo nauw nemen met beschermende maatregelen en er zou niet eerlijk worden gemeld 
dat er besmettingen zijn. Ook werd aangegeven dat het mogelijk maken van beeldbellen lang duurde.  
Een cliënt van de geriatrische revalidatiezorg was tevreden, maar gaf een aantal verbeterpunten over communicatie 
en schoonmaak. Een sollicitant diende een klacht in over het verloop van de sollicitatieprocedure.  
 
In De Meerstede zijn in 2020 8 klachten ingediend, waarbij de cliëntenvertrouwenspersoon tweemaal een rol speelde 
en is een prisma-analyse14 verricht. 
Ook in deze locatie kwamen er klachten rondom het coronabeleid: twee keer klaagde familie dat bezoekers wel, maar 
medewerkers geen mondkapje hoefden te dragen en er werd een klacht gemeld over de bezoekregeling.  

 
12  In het 3e kwartaal zijn geen vragenlijsten geretourneerd. 
13  Het was toen nog geen landelijk beleid om dit te doen. 
14  Met een prisma-analyse wordt nagegaan of het incident voorkomen had kunnen worden en/of sprake was van b.v. onzorgvuldig handelen. 
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Een klager heeft twee klachten ingediend over wondverzorging en de laatste klacht betrof het ontbreken van toezicht 
in de Huiskamer. 
Naar aanleiding van een val en overlijden van een cliënt (een cliënt was van de postoel gevallen bij het wassen) is een 
prisma-analyse verricht. De centrale vraag die hierbij onderzocht werd, was: ‘had de cliënt voldoende rompstabiliteit 
om op de postoel te kunnen zitten?’ Het prismateam heeft geconcludeerd dat er geen tekenen waren van romp-
instabiliteit, de cliënt is waarschijnlijk gevallen door een medische oorzaak en er was geen sprake van ‘onzorgvuldig 
handelen’.  
 
In ’t Kloosterhof is in 2020 geen schriftelijke klacht of een klacht via de vertrouwenspersoon ingediend. 
 
 

De klachten zijn naar tevredenheid opgelost door het voeren van gesprekken, scheppen van duidelijkheid en 
aanpassen van beleid gezien de landelijke ontwikkelingen rondom corona.  
 
 

10.8 Klachten/opmerkingen medewerkers  
Ook onze medewerkers kunnen op diverse manieren hun onvrede uiten. In 2020 is de vertrouwenspersoon 
medewerkers tweemaal benaderd. Eén melding was anoniem. De andere melding betrof een conflict van een 
medewerker met de leidinggevende, waarbij de medewerker de vertrouwenspersoon om advies/ondersteuning 
vroeg. Alle meldingen zijn naar tevredenheid van de betrokken partijen afgehandeld. 
 
 

10.9 Uitkomsten exitinterviews 2019-2020 
Eind 2020 is een analyse gemaakt van de uitkomsten van de ingevulde enquêtes (exitinterviews) door medewerkers 
die uit dienst zijn gegaan in 2019 en 2020. Er zijn 42 formulieren geretourneerd: 23 uit 2019 en 19 uit 2020.  
De onderwerpen ‘Waardering werktijden’ en ‘Samenwerking met collega’s’ scoorden in 2019 en 2020 het hoogst. 
 
Over het algemeen waren de exitinterviews van 2020 positiever dan die van 2019. In 2020 scoorden onder meer 
hoog15: ‘Ondersteuning van leidinggevenden’, ‘Werksfeer op de afdeling’, ‘Mogelijkheden om goed om te gaan met 
fysieke belasting’, ‘Arbeidsvoorwaarden’ en ‘Aandacht voor individuele behoeftes van medewerkers’.  
De overige items scoren voornamelijk neutraal met een voldoende (een 6).  
 
Er zijn geen onderwerpen waarop de overgrote meerderheid negatief scoorde. De volgende onderwerpen van het 
thema ‘Werkbeleving’ scoorden het laagste:  

• Wijze van betrekken bij opstellen van de afdelingsplannen (21%) 

• Werksfeer (19%) 

• De wijze van voeren van functioneringsgesprekken (17%) 

• Leiderschap van de leidinggevende (17%) 

• Manier waarop werkoverleggen worden gevoerd (14%) 
 
De voornaamste redenen van vertrek (2019 en 2020) zijn:  

• Opleidingsmogelijkheden en ontplooiingsmogelijkheden (10) 

• Behoefte aan een andere werkkring (9) 

• Geestelijke belasting, werkdruk en lichamelijke belasting (8) 

• Pensioen (8) 

• Verhuizing (6) 

• Verhouding met leidinggevende (6) 

• Inhoud van het werk (5) 
 

 
15  60% waardeerde dit met ruim voldoende/uitstekend. 
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Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een opgaande lijn: in 2020 is men positiever dan in 
2019. Er zijn veel hoog scorende en positieve items. De tips en redenen voor vertrek zijn grotendeels zaken waar we 
geen invloed op uit kunnen oefenen (pensioen, verhuizing), maar ook onderdelen waar een leidinggevende (veel) 
invloed op uit kan oefenen. De uitkomsten hiervan laten een wisselend beeld zien, bijvoorbeeld: ‘Ondersteuning van 
leidinggevende is goed’ versus ‘Leiderschap is niet goed’ en ‘Vertrek medewerker door leidinggevende’. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de leidinggevende en de medewerker. 
 
De hoofden vinden een aantal zaken herkenbaar, maar zijn ook verbaasd over sommige zaken zoals ‘scholing’, 
waaraan juist veel aandacht wordt besteed. De OR vermoedt dat voornamelijk ‘Ontplooiingsmogelijkheden’ in plaats 
van ‘Opleidingsmogelijkheden’ worden bedoeld.  
Er wordt heel veel opgeleid en ook doorstroming naar hogere niveaus is mogelijk. Maar soms wordt beoordeeld dat 
een medewerker het niet aan kan en de mogelijkheden voor ontplooiing in de zorg zijn wel beperkt. 
 
Verder vinden de hoofden het lastig dat sommige medewerkers graag veel op papier willen hebben (zeker rondom 
corona), maar dat anderen juist meer behoefte hebben aan mondelinge uitleg. 
 
 

10.10 Kwaliteitsindicatoren  
 
Basisindicatoren kwaliteit 
Voor verslagjaar 2020 zijn bij de verpleeghuizen weer verschillende categorieën indicatoren uitgevraagd, waaronder 
de Indicatoren basisveiligheid. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft zes thema’s benoemd die belangrijk zijn 
voor de veiligheid van cliënten: decubitus, advance care planning16, medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met 
vrijheidsbeperking, continentie en aandacht voor eten en drinken. Hierop zijn indicatoren ontwikkeld met als doel het 
leren en verbeteren in teams op deze thema’s een impuls te geven. Voor verslagjaar 2020 geldt het volgende: 

• Er zijn drie verplichte indicatoren basisveiligheid:  
1. Advance Care Planning (ACP) 
2. Bespreken medicatiefouten in het team 
3. Aandacht voor eten en drinken 

• Er moeten minimaal twee indicatoren gekozen worden uit zeven keuze-indicatoren; wij hebben gekozen voor:   
4. Decubitus 
5. Casuïstiekbespreking decubitus op de afdeling 

• Netto Promotor Score (NPS) 
 
Advance Care Planning 
In alle locaties was bij alle cliënten informatie vastgelegd over reanimeren, levensverlengende handeling en/of 
ziekenhuisopname.  
Actie: We voldoen aan de gestelde eisen en zetten geen extra actie hierop uit. 
 
Bespreken medicatiefouten in het team 
Op alle afdelingen van alle locaties waar medicatiefouten gemeld werden, zijn deze minstens eenmaal per kwartaal 
op de afdeling besproken met verzorgenden, hoofden, MIC-commissie, SOG, huisarts en/of SOG/ 
Praktijkondersteuner van de huisarts. 
Actie: Er is geen extra actie nodig. 
 
  

 
16 Advance care planning is een proces waarbij de cliënt met zijn behandelend arts wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het 
 levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat hij zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. 
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Aandacht voor eten en drinken 
De Meerwende 
Bij 84% van de cliënten is informatie in het dossier opgenomen over voorkeur voor eten/drinken, manier van 
aanbieden, gewenste hulp en/of gewenste tijd en plaats. Dit is een hoger percentage dan in 2019 (60%).  
Bij zes somatische cliënten waarbij niets is vastgelegd, wordt opgemerkt dat de bewoners dit nog zelf kunnen 
aangeven en bij vier PG-cliënten wordt aangegeven dat zij onder behandeling zijn bij de diëtiste.  
Actie: Er is geen extra actie nodig. 
 
De Meerstede 
Van alle cliënten van De Meerstede is informatie over eten en drinken opgenomen in het dossier. 
Actie: Er is geen extra actie nodig. 
 
’t Kloosterhof 
Bij 81% van de cliënten is informatie in het dossier opgenomen over de voorkeur voor eten/drinken, manier van 
aanbieden, gewenste hulp en/of gewenste tijd en plaats.  
Er zijn steeds meer cliënten, die hun wensen niet meer (zelf) kunnen aangeven. Soms wordt het wel gevraagd aan 
familieleden, maar de groepsbegeleiders signaleren vaak wat wel/niet gewenst is en dat kan per dag verschillen. 
Actie: Er is geen extra actie nodig. 
 
Decubitus/Casuïstiekbespreking decubitus op de afdeling 
De Meerwende 
In 2019 lag het percentage cliënten met decubitus (19%) in De Meerwende hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit 
was een van de redenen om deze indicator in 2020 weer te meten. De (extra) maatregelen lijken effect te hebben 
gehad: het percentage decubitus is verlaagd naar 9%!  
Om decubitus te voorkomen wordt bij cliënten met (kans op) decubitus een speciaal matras/kussen gebruikt en 
vinden controles plaats. De SOG, ergotherapeut en fysiotherapeut adviseren regelmatig (preventief).  
Bij de cliënten met decubitus wordt de oorzaak nagegaan en wordt een wondplan opgesteld. De uitkomsten worden 
besproken op werkoverleggen en er vindt casuïstiekbespreking plaats met arts, EVV en/of wondverpleegkundige17.  
Een verpleegkundige volgt de opleiding wondzorg.  
Als extra maatregel zijn skincare-lakens uitgeprobeerd, die ook minder belastend zouden zijn voor de medewerkers.  
Helaas hadden deze lakens ook nadelen: de cliënten die zelf uit bed kunnen komen gleden uit bed. Ook was de 
aanschaf zeer prijzig en er moesten de lakens op een speciale manier gewassen worden. Dit woog niet op tegen de 
voordelen. 
Actie: er zijn geen aanvullende acties nodig 
 
De Meerstede 
In de meetperiode was er geen cliënt met decubitus. 
Actie: Er is geen extra actie nodig. 
 
’t Kloosterhof 
In ’t Kloosterhof waren op de peildatum twee cliënten (4%) met decubitus.  
De wondverpleegkundige heeft samen met de SOG de wonden verzorgd en continu geobserveerd. Er is bij een cliënt 
ook regelmatig contact geweest met een specialist van het ziekenhuis. 
Actie: er is geen verdere actie nodig. 
 
  

 
17 Elke locatie heeft een wondverpleegkundige in opleiding of een verpleegkundige met aandachtsveld wondzorg die bij decubitus 
 ingeschakeld wordt. 
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Netto Promotor Score  
Cliënten/naasten kunnen via Zorgkaart Nederland een recensie schrijven. Hen wordt gevraagd voor zes vragen een 
cijfer in te vullen. Hiervan wordt een gemiddelde berekend. Voor de wijkzorg De Meerwende en wijkzorg De 
Meerstede zijn in 2020 geen waarderingen geplaatst.  

 
10.11 Tevredenheidsmeting cliënten 
 
Staalkaart 
Wij maken gebruik van de Staalkaart, een hulpmiddel waarmee de cliënt in een gesprek met zijn Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende over verschillende thema’s kan aangeven of hij hierover tevreden is of dat er 
verbeterpunten zijn. Wij gebruiken de Staalkaart eveneens als cliënttevredenheidsonderzoek.  
De EVV’ers hebben bij de ‘eigen’ cliënten gekeken welke thema’s zij het positiefst ervaren en welke aandachtspunten 
het meeste naar voren komen. Ook hebben zij aangegeven wat hen opvalt bij het bekijken van de staalkaarten.  
De meeste positieve dan wel verbeterpunten werden slechts een enkele maal genoemd.  
De aandachtspunten worden besproken en indien nodig wordt actie uitgezet. 
 
De Meerwende  
Door (snelle) wisseling van cliënten en door corona (familie kon niet komen voor het staalkaartgesprek) is het niet 
gelukt om alle staalkaarten in te vullen. Op een afdeling is de groep bewoners zelfs geheel gewisseld. 
 
Op de PG-afdeling zijn 15 staalkaarten bekeken.  
Als positieve punten werden het meest genoemd: ‘Goede sfeer tijdens de maaltijd’, ‘Familie krijgt voldoende 
informatie’ en ‘Er wordt op de juiste wijze met de cliënt omgegaan’. Verder wordt aangegeven dat de familie 
tevreden is.  
Als minst positief werd gezien: ‘Omgang tussen bewoners onderling’, ‘Aantal medewerkers op de afdeling’ en 
‘Schoonmaak van de woonruimte’.  
 
Op de afdeling somatiek zijn 48 staalkaarten in de analyse meegenomen. Als meest positief werd beoordeeld ‘Cliënt 
voelt zich veilig ‘, ‘Meebeslissen over de zorg die de cliënt krijgt’ en ‘Onderlinge omgang tussen bewoners’. 
Aangegeven wordt dat iedereen ondanks de coronamaatregelen positief en blij is om in De Meerwende te wonen. 
Minst positief vond men de maaltijden en de schoonmaak. 
Opvallend was dat bepaalde punten op de ene afdeling als positief en op andere afdelingen als minst positief ervaren 
werden.   
 
De Meerstede 
Op de PG-afdeling zijn 29 staalkaarten geanalyseerd. Over het algemeen is de familie (zeer) tevreden over de 
verleende zorg. Met alle eerste contactpersonen is goed en regelmatig contact.  
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Zorgcentra Meerlanden:
33 waarderingen

De Meerwende: 2
waarderingen

De Meerstede: 5
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t Kloosterhof: 24
waarderingen

Wijkzorg 't Kloosterhof: 2
waarderingen

NPS score score Kolom1 Kolom2
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Men beoordeelde ‘Persoonlijke en belevingsgerichte zorg’18 als meest positief. Als minst positief werd ‘Schoonmaak’ 
gescoord.  
 
Op de afdeling somatiek zijn 37 staalkaarten bekeken. Als meest positief werd beoordeeld: ‘Ik voel me voldoende 
ondersteund in mijn geloof/levensbeschouwing’ en ‘Zorgverleners zijn goed op de hoogte van mijn 
gezondheidsproblemen/hulp die ik nodig heb’. Opgemerkt werd ‘Het is hier net een hotel’, ‘Fantastische meiden’ en 
‘Cliënten zijn tevreden en hebben veel inspraak en een thuisgevoel’. 
Minst positief vond men ‘Sfeer aan tafel’, ‘Mondzorg’ en ‘Schoonmaak’. 
 
‘t Kloosterhof 
In ‘t Kloosterhof zijn 51 staalkaarten bekeken, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de PG- en somatische 
afdeling. Het positiefst was men over ‘Veiligheid in huis’ (er wordt gelet op valgevaar), over ‘Juiste omgang met de 
cliënt’ en dat ‘Zorgverleners goed op de hoogte zijn van gezondheidsproblemen’. Aangegeven werd dat bewoners in 
grote lijnen tevreden zijn over alles, behalve wat kleine verbeterpunten. 
Het minst positief was men over ‘Schoonmaak van de woonruimte’, ‘Mondzorg’ en de ‘Zorgverlening door 
behandelaren’ (arts komt niet altijd afspraken na, is soms gehaast en niet echt betrokken). 
Het viel de EVV’ers op dat cliënten het moeilijk vinden om feedback te geven; zij zijn over het algemeen tevreden 
waardoor er nu punten benoemd zijn waar slechts een enkele cliënt het niet mee eens is. Dit geeft een vertekend 
beeld. 
 
Overige 
De EVV’ers hebben ook aangegeven wat hen is opgevallen is bij het analyseren van de staalkaarten.  
Bij de staalkaartanalyse werd over de aangepaste versie het volgende aangegeven:  

• De staalkaart is nu voor PG-cliënten goed weggeschreven naar familie toe in plaats van vanuit de cliënt.  

• Het ‘mee eens/oneens’-systeem werkt prettiger dan de cijfers die er eerst moesten worden gegeven. 
• Cliënten/familie vinden het moeilijk de staalkaart in te vullen; jaarlijks komen dezelfde verbeterpunten terug. 
• Er is weinig keus qua antwoord; het is voor de cliënt niet geheel duidelijk wat ermee bedoeld wordt. 
• De vraag wordt vrij zwart/wit gesteld; een cijfer zou wellicht makkelijker zijn in de vraagstelling/cliënten vinden 

het lastig om duidelijk te antwoorden met de bijbehorende opties en vinden cijfers makkelijker. 
• Er worden iedere keer dezelfde vragen gesteld, misschien andere vragen opnemen?/Misschien toch weer het 

formulier aanpassen met een andere vraagstelling. 
• Bewoners vinden het moeilijk om feedbackpunten op te noemen, waardoor er nu bij de genoemde punten 

onderwerpen zijn waar slechts een cliënt ‘niet mee eens’ ingevuld heeft; dit geeft een vertekend beeld. 
• Familie is over het algemeen heel tevreden maar er staan vragen tussen waarop zij geen antwoord kunnen geven. 
In 2021 wordt de staalkaart geëvalueerd en worden bovengenoemde punten meegenomen. 
 
PREM-analyse 
Alle aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht jaarlijks een onderzoek met de PREM Wijkverpleging te doen. Een 
PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst waarin de cliënt naar ervaringen met de zorg 
wordt gevraagd.  
 
De Meerwende 
In De Meerwende zijn in september 2020 34 PREM-vragenlijsten uitgestuurd, waarvan 32 aan Zvw19-cliënten en 2 aan 
Wlz-cliënten. Er zijn 20 (Zvw) vragenlijsten geretourneerd. Dit geeft een respons van 59%. 
Onder de respondenten waren 13 vrouwen en 7 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 87.  
 
De vragen werden als volgt gescoord: 

 
18 Overige onderwerpen werden slechts door een afdeling genoemd. 
19 Zorgverzekeringswet 
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De Meerwende Gemiddeld cijfer 

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? 8,1 

Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? 7,7 

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?  8,9 

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?  8,7 

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?  9 

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? 9 

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?  8,7 

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?  8,8 

Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte/aandoening? 8,6 

Zou u de zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 
gezondheidsklacht? En welk cijfer geeft u daar aan? 

Ja (100%) 
8,9 

 
De meeste respondenten gaven aan erg tevreden te zijn: 

• Prettige, persoonlijke en betrokken benadering en omgang 

• Aandacht en luisterend oor 

• Kundigheid en zorgvuldigheid 
 
Als mogelijke verbeterpunten werden aangegeven:  

• Meer vaste medewerkers/meer medewerkers 

• Meer vaste tijden 
 
De Meerstede 
In De Meerstede zijn in november 2020 40 PREM-vragenlijsten uitgestuurd, waarvan 35 aan Zvw-cliënten en 5 aan 
Wlz-cliënten. Er zijn 18 vragenlijsten geretourneerd (17 Zvw en 1 Wlz). Hiervan waren twee vragenlijsten niet 
ingevuld en was een keer aangegeven dat de cliënt de afgelopen maanden geen zorg had gehad of te kort in zorg 
was. De respons is 45%. Onder de respondenten waren 9 vrouwen en 6 mannen; hun gemiddelde leeftijd was 87.  
De vragen werden als volgt gescoord: 

De Meerstede Gemiddeld cijfer 

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? 8,7 

Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? 8,9 

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?  9,4 

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?  9,4 

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?  9,5 

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? 9,4 

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?  9,5 

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?  8,7 

Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte/aandoening? 8,4 

Zou u de zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 
gezondheidsklacht? En welk cijfer geeft u daar aan? 

Ja (100%) 
9,3 

 
De meeste respondenten gaven aan erg tevreden te zijn over de: 

• Vriendelijkheid en zorgzaamheid  

• Aandacht en luisterend oor 

• Deskundigheid 
 
Mogelijke verbeterpunten die werden aangegeven, waren:  

• Meer vaste medewerkers/meer medewerkers 

• Meer vaste tijden 

• Afstemming tussen zorgverleners 
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’t Kloosterhof 
In ’t Kloosterhof zijn in september 2020 44 PREM-vragenlijsten verstuurd, waarvan 34 aan Zvw-cliënten en 10 aan 
Wlz-cliënten. Omdat er 26 vragenlijsten geretourneerd zijn (21 Zvw en 5 Wlz) was de respons 59%. Een vragenlijst 
was onvolledig (1 pagina). Er waren 18 vrouwelijke en 8 mannelijke respondenten met een gemiddelde leeftijd van 85  
 
De vragen werden als volgt gescoord:  

‘t Kloosterhof Gemiddeld cijfer 

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? 8,4 

Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? 8,1 

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?  9 

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?  8,8 

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?  9,4 

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? 9,4 

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?  9,4 

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?  8,9 

Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte/aandoening? 8,6 

Zou u de zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 
gezondheidsklacht? En welk cijfer geeft u daar aan? 

Ja (100%) 
8,6 

 
De meeste respondenten gaven aan erg tevreden te zijn over: 

• Vriendelijkheid, behulpzaamheid en zorgzaamheid  

• Persoonlijke aandacht 

• Deskundigheid en oplettendheid 
 
Als mogelijke verbeterpunten werden aangegeven:  

• Meer vaste tijden 

• Meer tijd voor een praatje 
 
 

10.12 Tevredenheidsmeting medewerkers  
Zorgcentra Meerlanden meet de tevredenheid van haar medewerkers via de Medewerker Monitor. De vorige 
onderzoeken hebben we na 1,5 jaar verricht in plaats van de gebruikelijke 3 jaar. Het laatste onderzoek dateert van 
het voorjaar 2019. Besloten is nu de reguliere 3 jaar aan te houden en in het najaar van 2022 weer een meting uit te 
voeren. 
 
 
10.13 Audits  
 
Interne audits 
In het 3e kwartaal van 2020 is een interne audit AVG20 (privacywet) uitgevoerd. In alle locaties is een gesprek met de 
zorgmedewerkers (intramuraal en wijkzorg) gevoerd en een rondgang gemaakt.  
Uit de interviews met zorgmedewerkers bleek dat de medewerkers weten wat de AVG is, omdat volgens hen bij de 
invoering van de wet veel aan communicatie gedaan is. Tijdens de rondleiding viel op dat men in het algemeen erg 
bewust omgaat met privacygevoelige informatie!  
 
Positieve punten die uit de audit naar voren kwamen, waren onder meer: 

• Codes die ingesteld zijn voor de printers zodat er geen printjes meer blijven liggen. 

• In een app-groep worden alleen zaken gedeeld als ruilen van diensten; er worden geen foto’s verstuurd.  

 
20  Algemene verordening gegevensbescherming. 
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• Zusterposten worden afgesloten als er niemand is. 

• Medewerkers wisselen alleen maar informatie over een cliënt uit met de eerste contactpersoon is. Als andere 
familieleden vragen hoe het met de bewoner is, zegt men vaak alleen ‘goed’. 

• Medewerkers noemen geen namen in algemene ruimtes; als zij iets moeten bespreken gaan ze naar het kantoor. 

• Als een medewerker ziek is, wordt niet gedeeld waar hij last van heeft.  
 
Aandachtspunten vanuit de audit waren onder meer: 

• Er liggen soms gevoelige gegevens op een bureau (bijvoorbeeld om te scannen).  

• Vooral vrijwilligers en stagiaires praten nog wel over cliënten in algemene ruimtes ‘hoe is het met ….?’; 
medewerkers zeggen hier meestal wel wat van. 

• Niet alle medewerkers vergrendelen de computer als zij van hun plaats gaan. 

• Bij een enkele medicijnkar lag de medicatiemap bovenop de kar of waren de namen op de bakjes zichtbaar. 

• In enkele ruimtes staan mappen met persoonlijke informatie op een kast waar iedereen bij kan. 
De aandachtspunten worden opgepakt. 
 
De interne audit over welzijn is vanwege corona verschoven naar 2021.  
 
Externe audit kwaliteitsmanagementsysteem ISO Zorg & Welzijn  
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorgcentra Meerlanden is sinds oktober 2018 gecertificeerd op basis van ISO 
Zorg & Welzijn. In oktober 2019 heeft de eerste periodieke audit plaatsgevonden. In oktober 2020 zou de tweede 
periodiek audit uitgevoerd worden, maar vanwege corona is deze verplaatst naar maart 2021.  
 
 

10.14 Risico–inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 
Naast veiligheid voor cliënten is veiligheid voor medewerkers van belang. Wij zijn verantwoordelijk voor goede 
arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid uit te voeren, is het belangrijk om inzicht te hebben in mogelijke 
risico’s. In 2019 hebben we een nieuw adviesbureau geselecteerd die een risico-inventarisatie en -evaluatie heeft 
uitgevoerd met als doel het inventariseren/evalueren van belemmerende factoren voor goede arbeids-
omstandigheden. Naar aanleiding hiervan hebben de verschillende locaties/afdelingen acties uitgezet.  
In 2021 wordt gekeken naar de stand van zaken van de actiepunten. 
 
 

10.15 Risico’s en kansen 
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gemaakt door het MT, aangevuld door de verschillende medezeggenschaps-
organen. Aan de risico’s wordt een score gehangen (impact x kans) en worden acties om risico zoveel mogelijk te 
voorkomen bepaald. Er wordt regelmatig geëvalueerd wat de stand van zaken is en of de ondernomen acties 
doeltreffend zijn. Kansen worden meegenomen bij het bepalen van het (meerjaren)beleid.  
 
In 2020 werden als grootse risico’s gezien: 

• Arbeidsmarktproblematiek zowel kwantitatief (hoeveelheid) als kwalitatief (deskundigheid) werven en behouden 
Dit is ons grootste risico. We besteden veel aandacht aan het werven van extra mankracht en deskundigheid (zie 
paragraaf 7). Er is een actiegroep, we zijn present bij allerlei beurzen, doen actief mee met regionale initiatieven, 
faciliteren extra inzet van werkbegeleiders en praktijkopleiders en leiden veel intern op. Omdat het ziekteverzuim 
verhoogd is ten opzichte van voorgaande jaren, besteden we hieraan ook in 2020 extra aandacht, ondersteund 
door een externe verzuimexpert. Behoud van medewerkers is gericht op: introductie, inwerken en onboarding 
nieuwe medewerkers en arbeidsomstandigheden, autonomie, arbeidsvoorwaarden. Helaas zijn veel 
medewerkers met pensioen gegaan en lukt het niet overal om voldoende nieuwe medewerkers te werven.  
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• Afhankelijkheid van techniek: uitval van domotica & andere ICT (ECD, wifi etc.)  
Wij worden steeds afhankelijker van de techniek; als deze uitvalt kan een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd 
worden. Als acties zijn bepaald het maken, optimaliseren, implementeren en borgen van een back-upscenario. In 
2020 is het noodscenario nader uitgewerkt en gecommuniceerd. Dit blijft echter een belangrijk risico. 

 

• Effectieve werving en employer branding 
Tijd, energie, geld en soms specifieke kennis met betrekking tot werving en employer branding ontbreekt dan wel 
is niet afdoende, waardoor sprake is van een minder continue en gestructureerde aanpak dan gewenst. 
We willen onderzoeken of extra expertise/inzet van HRM mogelijk is of er andere oplossingen zijn. In 2020 lag de 
focus op de awarenesscampagne voor verpleegkundigen, nieuwe vacaturestijl, foldercampagne en meer gebruik 
van LinkedIn en andere sociale media. 

 
 

10.16 Evaluatie kwaliteitsmanagementsysteem 
De bestuurder beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem door de gebruikte kwaliteitsinstrumenten te evalueren. 
Doel hiervan is te borgen dat het systeem geschikt en doeltreffend is/blijft. De meeste in dit hoofdstuk genoemde 
kwaliteitsinstrumenten voldeden in 2020 aan de gestelde verwachtingen en worden in 2021 op dezelfde wijze 
gehanteerd. De volgende meetinstrumenten zijn wel (deels) aangepast: 
Zorgkaart Nederland 
Halverwege 2020 bleek dat er vooral voor ’t Kloosterhof weinig recensies op ZorgkaartNederland geplaatst werden. 
Daarom is besloten om een belteam in te zetten. Dit heeft inderdaad geleid tot een toename van recensies.   

 
Evaluatie zorg 
Sinds halverwege 2020 wordt aan eerste contactpersonen van overleden cliënten een vragenlijst ‘evaluatie zorg’ 
gestuurd. Hieruit kwam een aantal verbeterpunten naar voren, zoals niet te vroeg versturen van de vragenlijsten na 
overlijden. Besloten is het instrument in 2021 te evalueren. 
 
Staalkaart 
In 2019 is de staalkaart aangepast. De belangrijkste wijzigingen waren het meer toespitsen van de vragen op de 
contactpersonen van de PG-cliënten en een andere wijze van scoren. Bij de analyse in 2020 is gebleken dat niet alle 
cliënten de aangepaste versie beter vonden. In 2021 wordt de staalkaart geëvalueerd. 
 
Uitkomsten exitinterviews  
Eind 2020 is een analyse gemaakt van de uitkomsten van de ingevulde enquêtes (exitinterviews) door medewerkers 
die uit dienst zijn gegaan in 2019 en 2020. Dit leverde veel informatie op. Besloten wordt deze uitkomsten minimaal 
eenmaal per jaar uit te vragen en analyseren, zodat actie ondernomen kan worden.  
 
 
Conclusie 
In 2020 is veel bereikt op het gebied van kwaliteit. Uit diverse onderzoeken bleek dat de tevredenheid onder onze 
cliënten en onder medewerkers hoog is. De bestuurder wil daarom de ingezette instrumenten/methodieken zoals in 
dit hoofdstuk beschreven, blijven inzetten.  
 
 
 
Aldus vastgesteld,  
 
 
I.S.A. van Weert, bestuurder, juni 2021 
 
 



  

Bijlage 1 Afkortingenlijst/begrippen  
ACP Advance Care Planning (proces waarbij de cliënt met zijn behandelend arts doelen en voorkeuren voor zorg rond het 

 levenseinde bespreekt/vastlegt, vooruitlopend op het moment dat hij zelf niet meer in staat is beslissingen te nemen)  
ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen 
AO/IC Administratieve Organisatie Interne Controle 
Arbo Arbeidsomstandigheden 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming (Privacywet) 
 
Bopz Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (vervangen door Wet zorg en dwang) 
 
CCFR Centrale Cliënten- en FamilieRaad  
 
ECD Elektronisch Cliënten Dossier (CURA) 
EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
 
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GVP Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
 
HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (ons vorige kwaliteitsmodel)  
HRM Human Resource Management (Personeelszaken) 
 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie~ 
IG  Verzorgende individuele gezondheidszorg  
ISO  Internationale Organisatie voor Standaardisatie (wij zijn op basis van ISO Zorg & Welzijn gecertificeerd)  

 
LMT Locatie Management Team 
 
Mbo Middelbaar beroepsonderwijs 
MIC Melding Incidenten Cliënten 
MIM Melding Incidenten Medewerkers  
MT  Management Team 
 
NPS Net Promotor Score 
 
OR Ondernemingsraad 
 
PG Psychogeriatrisch 
PNIL Personeel niet in loondienst (zoals uitzendkrachten) 
PREM Patient Reported Experience Measures (tevredenheidsonderzoek wijkcliënten) 
Prisma- 
analyse Met een prisma-analyse wordt nagegaan of het incident voorkomen had kunnen worden en/of sprake  
 was van b.v. onzorgvuldig handelen 
 
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie (arbeidsomstandigheden) 
RvT Raad van Toezicht 
 
SOG Specialist Ouderen Geneeskunde 
 
VAR  Verpleegkundige Advies Raad 
Wlz Wet langdurige zorg 
Wzd Wet zorg en dwang (voorheen Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) 
Zvw Zorgverzekeringswet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie
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Bijlage 2 Analyse Wet zorg en dwang derde en vierde kwartaal 2021 
 
Er was sprake van drie gevallen van onvrijwillige zorg. Ten aanzien van de wilsbekwaamheid gold het volgende: 

 

 
Er was sprake van de volgende vormen van onvrijwillige zorg  

• Een client is kortdurend ingesloten in de kamer, omdat de cliënt besmet was met corona 

• Een cliënt heeft medicatie buiten de richtlijnen gekregen (toedienen van psychofarmaca) 

• Een cliënt kreeg medicatie verstopt omdat de cliënt deze niet wilde innemen 
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Slecht eenmaal duurde de onvrijwillige zorg langer waardoor stap 3 van het stappenplan uitgevoerd is: 

 

 


