Kwaliteitsverslag 2021

Versiebeheer
Versie 1

Ter bespreking in MT d.d. 23 maart 22

Versie 2

Ter bespreking in raad van toezicht d.d. 31 maart 2022 en
ter lezing/van feedback voorzien door 3 teamleden in april 2022

Versie 3

Ter instemming naar clientenraad d.d. 11 mei 2022

Versie 4

Ter bespreking in Lerend Netwerkbijeenkomst d.d. 17 mei 2022

Versie 5

Vast te stellen door directeur/bestuurders d.d 25 mei 2022

Definitieve versie
31 mei 2022

Publiceren op website uiterlijk 30 mei 2022 en uploaden
naar jaarverantwoordingzorg.nl voor 1 juni 2022

NB: voor de foto’s die in dit verslag gebruikt zijn is toestemming voor plaatsing ontvangen.
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Inleiding
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een handreiking voor het opstellen van
het kwaliteitsverslag. We volgen deze handreiking. Dit kwaliteitsverslag start met een
verantwoording van de zorgvisie en kernwaarden (Hoofdstuk 1) en doelgroep en
werkwijze (Hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van de uitkomsten van
de volgende acht onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Hoofdstuk 5)
Wonen en welzijn
(Hoofdstuk 6)
Veiligheid
(Hoofdstuk 7 en bijlage 1)
Leren en werken aan kwaliteit
(Hoofdstuk 8)
Leiderschap, governance en management (Hoofdstuk 9)
Personeelssamenstelling
(Hoofdstuk 3)
Gebruik van hulpbronnen
(Hoofdstuk 10)
Gebruik van informatie
(Hoofdstuk 11)

Daarnaast is specifieke aandacht besteed aan drie onderdelen:
1. Veiligheid
a. Opname van kwantitatieve uitkomsten op de vier veiligheidsthema’s
		 en bijbehorende uitwerkingen;
b. Medicatieveiligheid;
c. Decubituspreventie;
d. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen;
e. Preventie van acute ziekenhuisopnamen.
2. Bewoner oordelen (Hoofdstuk 11 en Bijlage 1)
a. Het gebruikte instrument met een beschrijving van de kwantitatieve uitkomsten;
b. De NPS-score en de scores op de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland.
3. Leren en werken aan kwaliteit (Hoofdstuk 12, Slotwoord van de directie en bijlage 2)
a. Beschrijving hoe voldaan wordt aan het kwaliteitsplan inclusief verbeterparagraaf
		(Hoofdstuk 12);
b. Dit kwaliteitsverslag als leerervaring (Slotwoord van de directie);
c. Deel uit maken van het lerend netwerk (Bijlage 2).
Jaarlijks verantwoorden we ons over de voortgang van het kwaliteitsplan in een kwaliteitsverslag.
Dit kwaliteitsverslag is openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Hiermee verantwoorden
we ons over de voortgang van onze kwaliteitsdoelstellingen. Het is bedoeld voor alle stakeholders
en geïnteresseerden.
Het kwaliteitsverslag is, evenals het kwaliteitsplan, tot stand gekomen in overleg met
de cliëntenraad, een aantal medewerkers en is met de raad van toezicht besproken.
Met dit kwaliteitsverslag voldoen we aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Pagina 4 | Kwaliteitsverslag 2021

Hoofdstuk 1 | Zorgvisie en kernwaarden
Verzorgd Wonen in Exloo is een particuliere zorgorganisatie die in een kleinschalige,
mooie woonomgeving wonen met 24-uurszorg biedt aan ouderen.
De visie is dat de eigen leefstijl en gewoonten van thuis zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
Gebruik maken van de groene buitenruimte is voor ons vanzelfsprekend.
Huiselijkheid, persoonlijke aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid zijn kenmerken
die vanzelfsprekend zijn binnen de organisatie.
Het aanbieden van zorg, begeleiding en activiteiten (en het stimuleren hiervan)
doen wij persoonsgericht, dus op maat.
Door de kleinschaligheid kunnen wij bovenstaande ook waarmaken. Dit ondersteunt door
betrokken en kundig personeel en een aantal betrokken vrijwilligers. Ook ervaren wij positief
kritische ondersteuning en inbreng van onze cliëntenraad en raad van toezicht.
Onze Zorgvisie en kernwaarden zijn transparant en op meerdere plaatsen terug te vinden,
zoals:
• op de website;
• in ons document ‘wat is persoonsgerichte zorg’;
• in het scholingsplan;
• in de gedragscode;
• in de huisregels.

Foto: de bloem van Kitwood,
onze illustratie bij het thema
‘persoonsgerichte zorg’.

In de verslagperiode hebben we de Zorgvisie besproken met alle medewerkers. In diverse team
overleggen en functioneringsgesprekken. Hieruit kwam naar voren dat mensen die bij ons
werken zich herkennen in de visie. Kwalitatief goede zorg leveren in een kleinschalige setting,
persoonsgerichte zorg, maatwerk en zowel de binnen- als buitenruimte van ons huis gebruiken.
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In deze verslagperiode was de directie uiteraard ook betrokken op de werkvloer. Tijdens
observaties kwam naar voren dat de zorgvisie en kernwaarden als volgt zichtbaar waren:
• Bewoners continueren bij ons zoveel als mogelijk hun eigen leefstijl die ze voorheen ook 		
gewend waren. Denk aan tijdstip van opstaan en naar bed gaan, eetgewoonten, dag invulling;
• We voeren zoveel mogelijk persoonlijke wensen uit van onze bewoners. Denk aan eigen 		
abonnement op Eredivisie-live, bepaalde drankjes in huis hebben, alleen aan de wandel
(al dan niet een gps-tracker), op het appartement verblijven (of juist niet), etc.;
• Medewerkers en vrijwilligers lopen of fietsen regelmatig met verschillende bewoners.
Ook wordt bij lekker weer vaak buiten koffie gedronken. Ook in de avond;
• Medewerkers verplaatsen zich in de bewoner. Hieraan gelieerd hebben we in 2021 een 		
ontwikkelslag doorgemaakt. Dit door de training ‘geestelijke verzorging’ aan alle teamleden.
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Hoofdstuk 2 | Doelgroep en werkwijze
Tijdens de verslagperiode voldeden we ruimschoots aan de kwaliteit zoals we deze
in vier thema’s hebben verwoord in het kwaliteitsplan:
1 Gedreven om de best mogelijke zorg te bieden:
• Kleinschalig: er wonen maximaal 16 bewoners bij ons1;
• Persoonlijk geleid: de eigenaren zijn tevens directeur/bestuurders. Zij waren als volgt betrokken
bij de zorgverlening op de werkvloer: gemiddeld 4 á 5 x per week aanwezig, meewerken in de
zorg, regisseurs van de teamoverleggen, persoonlijk betrokken bij alle bewoners en hun 		
families/contactpersonen en beschikbaar als coach voor de teamleden;
• Passie, inzet en betrokkenheid van alle medewerkers: dit hebben we als leiding vastgesteld
en besproken in functioneringsgesprekken. We zijn trots op onze medewerkers!;
• Onze personeelsbezetting is inzichtelijk en afgestemd op de doelgroep. Onze personeels-		
bezetting is ruimer dan het landelijk gemiddelde. Zo is de ‘ongeschreven norm’ 1 medewerker
op 4 bewoners, wij zitten hier op veel momenten boven.
2 Actief betrokken bij het lerende netwerk en onze brancheorganisatie
Riant Verzorgd Wonen:
• We delen actief informatie met collega-voorzieningen door middel van
een gezamenlijk platform;
• We nemen deel aan twee lerende netwerken: één voor directie/leidinggevenden en
één voor uitvoerende medewerkers. Hiervan zijn notulen beschikbaar;
• In het Coronajaar 2021 was de uitvoering van dit punt beperkter dan anders.
Immers, bijeenkomsten waren voor het merendeel online. Er heeft 1 bijeenkomst voor
zorgmedewerkers plaatsgevonden (live).
3 Voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving
• We voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, onder andere door middel van ons 		
kwaliteitsplan en dit kwaliteitsverslag;
• We hebben in functioneringsgesprekken de PSA (PsychoSociale Arbeidsbelasting) in kaart
gebracht (denk aan de thema’s werkdruk, arbeidsomstandigheden, pesten, etc) en
geconcludeerd dat we voldoende aandacht hebben voor PSA van onze medewerkers en
dat we voldoende ondersteunende domotica hebben ingezet om de zwaarte van
werkzaamheden te verlichten.
4 Open(baar)heid
• Uitkomsten en analyses van tevredenheidsonderzoeken onder bewoners hebben we gedeeld
met onze bewoners en hun contactpersonen/families. Tevens besproken met de clientenraad.
Verbeterpunten zijn in gang gezet;
• Uitkomsten en analyses van tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers hebben we
verspreid onder onze teamleden en uitgebreid besproken. Verbeterpunten zijn in gang gezet;
• De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken kunnen ten alle tijden opgevraagd worden;
• We hebben beleidsaspecten, belangrijke gebeurtenissen en bevindingen met de clientenraad,
het personeel en de raad van toezicht besproken. In 2021 betrof dit met name de Coronacrisis.
1

Tevens is er ruimte voor enkele echtparen, daardoor zou het aantal bewoners meer kunnen zijn.
In het afgelopen verslagjaar ging het om maximaal 16 bewoners.
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Hoofdstuk 3 | Personeel
We hebben een bevoegd en bekwaam team van medewerkers. Qua strategisch personeelsbeleid
zetten we stap voor stap in om bij vacatures het aantal verzorgenden te vergroten. Dit om
minder kwetsbaar te zijn. Immers, onze verzorgenden ig (niveau 3) kunnen ook ingezet worden
voor eindverantwoordelijke diensten en in de nachten. Dit kan niet bij helpenden (niveau 2).
Personele kengetallen

2018

2019

2020

2021

24

8

8

13

1

5

5

6

Totaal aantal medewerkers per 31/12
van verslagjaar

33

36*

Totaal aantal medewerkers flexibel
(tijdelijke aanstellingen en nul-urencontracten)

13

19*

Instroom aantal nieuwe medewerkers
Uitstroom aantal medewerkers

Fte’s

Aantal fte’s 31/12/20:

14,52

Aantal fte’s 31/12/21:

15,03

Aantal participatiemedewerkers (medewerkers met
een doelgroepverklaring)
Inhuur/uitzendkrachten (in uren)

450

128

2

3

106

859

Dankzij onze platte organisatie en korte lijnen kunnen in onze zorgvoorziening de zorggelden
optimaal worden benut, namelijk waarvoor ze zijn bedoeld: voor de begeleiding en zorg aan onze
bewoners.
Uitstroom van medewerkers in 2021 had als redenen: ontslag cf UWV regels na 2 jaar ziekte,
persoonlijke loopbaankeuzes van medewerkers en beëindiging contracten i.v.m. tijdelijkheid van
kwaliteitsbudget-gelden.
Instroom van medewerkers in 2021 had als reden: vacatureruimte, uitbreiding zorguren
(minder kwetsbaar zijn) en uitbreiden ontbijt-/activiteitendiensten met flexibele krachten
(nu 7 dagen per week).
Het aantal medewerkers is gestegen. Door de krappe arbeidsmarkt is het lastig om nieuwe
medewerkers aan te trekken. Kleinere en flexibele dienstverbanden aantrekken waarbij rekening
wordt gehouden met privesituaties is in een aantal gevallen een oplossing gebleken. I.v.m. een
zwangerschapsverlof is het aantal medewerkers ook tijdelijk gestegen.
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De in ons kwaliteitsplan beschreven kaders voor “aandacht, aanwezigheid en toezicht”,
“specifieke kennis en vaardigheden” en “reflectie, leren en ontwikkelen” hebben we
behaald, onder andere door middel van:
• Voldoende personeel, ook bij intensieve zorgmomenten. Hiermee bedoelen we dat er
bij circa 15 bewoners tijdens de intensieve zorgmomenten in de ochtend 3 á 4 zorgmedewerkers
en in de avond 2 zorgmedewerkers aanwezig zijn;
• Permanente aanwezigheid van personeel met de juiste kennis, vaardigheden en competenties;
• Vrijwel uitsluitend werken met ‘bekende’ medewerkers die de bewoners goed kennen;
• Rooster voor 24/7 BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse;
• Er is 24/7 een huisarts bereikbaar en oproepbaar en deze is binnen 30 minuten ter plaatse;
• In de verslagperiode hebben we (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit en/of
inroepen specialist ouderengeneeskunde en/of overleg met medisch specialist en/of gedragsdeskundige aan de orde gehad. Het inschakelen van het Centrum voor Consultatie en Expertise
(CCE) is in 2021 niet aan de orde geweest. Wel hebben we regelmatig een psycholoog 		
ingeschakeld en af en toe een psychiater.
• Permanent iemand van de medewerkers in de gemeenschappelijke ruimte: gerealiseerd door
inzet van functie gastvrouw in de woonkamers. Gemiddeld genomen is deze functie in 2020
ingevuld van 8 uur ’s ochtends tot 21.30 uur ’s avonds. Op sommige momenten stopt of eindigt
de gastvrouwdienst wat eerder, afhankelijk van het aantal bewoners en de benodigde
begeleiding. Deze ruime bezetting is mogelijk gemaakt door inzet van kwaliteitsgelden
(kwaliteitsbudget).
Het scholingsplan hebben we voor de periode 2020/2021 vastgesteld.
Gerealiseerd in 2021:
geestelijke verzorging, reanimatietraining, brandveiligheidspreventie, bhv, lerende netwerkbijeenkomsten, 2 collega’s naar de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie,
bewustzijn/informatie inzake thema ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’, verpleegtechnische
vaardigheden, haccp en instructie legionellapreventie.
De verpleegtechnische vaardigheden en bhv training zijn net als in 2020 niet afgerond i.v.m.
de Coronatijd (trainingen gingen deels niet door), dit krijgt een vervolg in 2022.
In het kader van teamontwikkeling hebben we in 2021 een tweetal teamontwikkeldagen
gehouden. Thema: ‘allemaal verschillend, samen succesvol’.
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Hoofdstuk 4 | Beleid
Net als voorgaande jaren hebben we ook in 202 weer een aantal beleidstukken gemaakt
en geactualiseerd.
Zo hebben we het beleid en de uitvoering van de ‘Wet Zorg en Dwang’ verder vorm gegeven,
het medicatiebeleid geactualiseerd, instructie mondzorg gemaakt, risicolijsten geactualiseerd
en geïmplementeerd en het hygiëne- en infectieziekten-preventiebeleid opgesteld.
Stap voor stap vult het kwaliteitszorgsysteem zich met beleidsstukken, instructies en protocollen.
Hieronder ter illustratie het hoofdprocesschema.
Conform het adagium van ‘plan-do-check-act’ hebben we regelmatig evaluaties gehouden van
het beleid en de uitvoering. Dit gebeurt door middel van audits. Zo zijn er in 2021 audits gehouden
inzake het medicatieproces, hygiëne en de zorgleefplannen.

Hoofdprocesschema (indeling handboek kwaliteitszorg)
Versie 05-02-2021, uiterste revisiedatum 05-02-2024, voor Verzorgd Wonen in Exloo dagopvang (VWD bv) en Verzorgd Wonen in Exloo wonen met zorg (VWE Zorg bv)
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Hoofdstuk 5 | Persoonsgerichte zorg en 		
ondersteuning
Net als in eerdere jaren, hebben we in deze verslagperiode geconstateerd dat de zorg en ondersteuning voor elke bewoner op maat is. Dat wil onder andere zeggen dat iedere bewoner een
zorgleefplan heeft, dat is gebaseerd op diens unieke persoonlijke wensen en verlangens en dat
de professionele zorg wordt afgestemd op de actuele noodzaak, blijkend uit observaties en
rapportages.
Aan onderstaande thema’s, ontleend aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, wordt binnen
onze locatie voldaan. Dit hebben we als bestuur waargenomen en geconstateerd op basis van
functioneringsgesprekken, observaties tijdens onze aanwezigheid op de werkvloer, contacten met
bewoners, naasten en clientenraad, MDO-besprekingen, bewonersbesprekingen, overdrachten,
rapportages, werkbesprekingen en teamoverleg.
Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip
• De zorgverleners kennen het verhaal, de behoeften en wensen, de zorgen, problemen en
levensvragen van elke bewoner;
• De medewerkers spreken de bewoner aan op de manier die de bewoner prettig vindt;
• De medewerkers praten met bewoners en niet over bewoners;
• De zorgmedewerkers maken echt contact met bewoners;
• De medewerkers hebben aandacht voor familie, naasten en mantelzorgers;
• De zorgverleners hebben inlevingsvermogen en begrip en tonen empathie;
• De zorgverleners beschikken over een breed repertoire aan communicatieve en sociale
vaardigheden en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van zorg
die wordt geleverd;
• De zorgverleners hebben respect voor normen en waarden van de bewoner, naasten en
mantelzorgers.
Uniek zijn: gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit.
• Er is aandacht voor wat bewoners belangrijk en zinvol vinden om te doen, ook vanuit
levensbeschouwing en om contacten die bewoners willen onderhouden;
• Als een bewoner iets wil, wordt deze hierbij geholpen, met respect voor eigen regie en
autonomie;
• Zorgverleners zoeken naar de betekenis van gedrag als een bewoner zich onvoldoende of niet
meer kan uitdrukken;
• Medewerkers dragen er zorg voor dat de bewoners zich veilig voelen;
• Medewerkers behandelen bewoners met respect;
• Als er iets te beleven of te ontdekken is, wordt de bewoner daarbij betrokken. Dit kan variëren
van tuinwerk t/m was opvouwen en van het kijken naar de persconferenties (corona) t/m het
aansluiten bij activiteiten;
• De bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen gang gaan, ook als zij geen behoefte hebben
om iets te doen;
• Bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en kunnen zoveel mogelijk hun
leefstijl voortzetten. Zo zien we in de praktijk dat sommige mensen veel op hun eigen
appartement zijn (conform hun verzoek) en anderen juist veel in de gezamenlijke ruimten
vertoeven. En een aantal bewoners ‘kuiert’ gedurende de dag heen en weer tussen eigen
appartement en algemene ruimten.
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• De zorgverlener kent het levensverhaal van elke bewoner en ondersteunt waar mogelijk 		
om dat voort te zetten. De levenslopen van nieuwe bewoners zijn bekend bij de medewerkers
voorafgaand aan de inhuisdag zodat ieder die kan lezen.
• De zorgverleners kennen de persoonlijke wensen en behoeften van en risico’s bij de bewoners.
Denk hierbij aan het bespreken en vastleggen van het ‘ingecalculeerde valrisico’.
• De zorgverlener is in staat om veranderd gedrag te duiden of om daar adequate hulp bij te 		
vragen;
• De zorgverleners hebben aandacht voor de naaste(n) van de bewoner als onderdeel van zijn
eigen leven; dit was gedurende het bezoekverbod (coronatijd) erg lastig. We hebben toen
meer gebeld met de families omdat ‘live’ ontmoetingen toen niet kon.
• De zorgverlener kan bij het volgen van professionele richtlijnen en standaarden een goede
afweging maken in het licht van de persoonlijke situatie en wensen van de bewoner;
• Dilemma’s worden samen besproken en hiervan wordt geleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de
bewonersbesprekingen, in het multidisciplinair overleg en in familiegesprekken.
Autonomie: behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden ook bij zorg
in de laatste levensfase
• De bewoners kunnen, zover mogelijk, hun eigen leven vorm en inhoud geven zowel
in grote als in kleine onderdelen van de dag;
• Indien een bewoner de regie niet meer kan nemen, krijgen diens naasten de kans om
diens ogen en oren te zijn en de wensen te verwoorden of gedrag toe te lichten en te verklaren;
• De afspraken over zorg rondom het levenseinde zijn indien aan de orde bekend bij ons.
De regie ligt bij de bewoner cq zijn familie en de huisarts. Onze verpleegkundigen zijn actief
betrokken. Op dit punt zijn we in 2021 via de training ‘geestelijke verzorging’.
• Zorgverleners laten zich primair leiden door de eigen wensen van de bewoner.
Daarbij geldt als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan overnemen;
• Bewoners krijgen de kans om zoveel mogelijk zelf sturing over hun leven te houden;
• De zorgverleners wegen met de bewoner en zijn naaste(n) de veiligheidsrisco’s af tegen de
kwaliteit van leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ingecalculeerde valrisico;
• De wensen van en afspraken met de bewoner worden gedeeld met de naaste(n) en op
regelmatige basis opnieuw besproken met de bewoner in de zorgplan-bespreking.
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Zorgdoelen: Iedere bewoner heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien
van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning
• Iedere bewoner heeft een eigen actueel zorgleefplan en een medisch plan dat in samenspraak
met de bewoner en desgewenst cq zo nodig met diens naasten is opgesteld;
• De bewoner of zijn familie geeft aan zich te herkennen in het zorgleefplan en medisch plan, zo
niet dan wordt dat besproken met de bewoner en diens naasten;
• We streven er naar dat de bewoner of zijn familie is in de gelegenheid wordt gesteld om het
multidisciplinair overleg (MDO) bij te wonen. De bewoner of zijn familie wordt in staat gesteld
om zich op het MDO voor te bereiden. De inbreng van de bewoner cq familie doet ertoe om de
zorgverlening beter af te stemmen op diens behoeften;
• Met de bewoner of zijn familie wordt op regelmatige basis (tenminste eens per half jaar via
officiële zorgleefplan bespreking) besproken of de zorg- en behandelafspraken worden
nagekomen en of de zorg aan de wensen en behoeften voldoet;
• De huisarts maakt met de bewoner en zijn familie concrete afspraken over het zorgbeleid bij
het levenseinde. De huisarts schakelt indien gewenst de specialist ouderengeneeskunde in bij
dit thema;
• Iedere bewoner beschikt binnen uiterlijk zes weken na opname over een zorgleefplan
en medisch plan
• Binnen 24 uur zijn in ieder geval zaken zoals levensloop, medicatie, dieet, primaire hulpvraag,
een eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een concept zorgleefplan
en medisch plan dat na maximaal zes weken definitief wordt;
• Het zorgleefplan wordt opgesteld door tenminste een niveau 3 zorgverlener (verzorgende ig).
Wij werken met twee vaste zorgmedewerkers per bewoner die contactpersoon zijn voor het
zorgleefplan, de bewonersbespreking en praktische zaken zoals kleding en verzorgingsproducten.
• De zorgverleners volgen bij het werken met zorgleefplannen de richtlijnen voor gebruik van en
multidisciplinair overleg over het zorgleefplan zoals vastgelegd in: www.zorgleefplanwijzer.nl/
zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html;
• Het medisch plan wordt in principe opgesteld door de huisarts ism bewoner en zijn familie;
• De zorgverleners werken individueel en (multidisciplinair) samen met een actueel zorgleefplan
dat ook werkelijk verbinding houdt met de uitvoering van zorg;
• Zorgverleners hebben inzicht in de situatie van de bewoner, inzicht in het zorg- en
behandelproces rondom de bewoner en werken hierin samen als multidisciplinair team;
• Zorgverleners kunnen inzicht geven over de zorg aan de bewoner, aan diens naaste(n) en aan
collega’s;
• Familieleden en contactpersonen kunnen het digitale zorgdossier en de zorgrapportages inzien.

Foto: Caren is de naam van het digitale
zorgdossier waarin familie en mantelzorgers
kunnen meelezen in de zorgrapportages
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Foto: bloeddruk meten
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Hoofdstuk 6 | Wonen en welzijn
Het wonen en welzijn voor onze bewoners is uiteraard erg belangrijk. We hebben in vijf thema’s
vastgesteld wat de kenmerken zijn van wonen en welzijn in onze locatie. Deze thema’s zijn
ontleend aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit hebben we als bestuur waargenomen en
geconstateerd op basis van functioneringsgesprekken, observaties tijdens onze aanwezigheid
op de werkvloer, contacten met bewoners, naasten en clientenraad, MDO-besprekingen,
bewonersbesprekingen, overdrachten, rapportages, werkbesprekingen en teamoverleg.
Onderstaande punten overnemen uit kwaliteitsplan
Zingeving
• Er is bij zorgverleners aandacht voor specifieke levensvragen zoals omgaan met verlies van 		
functies, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de laatste levensfase;
• Indien een bewoner iets kan en wil betekenen voor een ander ondersteunen we dat;
• Het is voor iedere bewoner mogelijk om een geestelijke verzorger te spreken van de eigen
levensbeschouwelijke signatuur;
• Daarnaast is geestelijk verzorger Helene Westerik regelmatig aanwezig en op afroep
beschikbaar. Geestelijke verzorging bestaat uit bezinningsochtenden en persoonlijke
gesprekken.
• In 2021 hebben alle medewerkers en directeur-bestuurders de trainingen ‘geestelijke verzorging’
gevolgd. Thema’s: zingeving, omgaan met zingevingdilemma’s en met name ‘er zijn’ voor de
bewoner. Dit als onderdeel van je dagelijkse werk.
Zinvolle tijdsbesteding
• De bewoner kan iedere dag deelnemen aan verschillende activiteiten, individueel
of in groepsverband;
• De bewoners worden gestimuleerd om te bewegen;
• Bewoners kunnen naar buiten als zij dat willen;
• Iedere bewoner kan een leven leiden dat zo veel mogelijk persoonlijk passend is;
• Bij de uitvoering van de dagactiviteiten wordt aan onze bewoners actief begeleiding 		
aangeboden van een vrijwilliger of een
professional. Deelname is uiteraard niet
verplicht;
• Er wordt bij de tijdsbesteding rekening
gehouden met verschil in behoefte aan
ondersteuning en zorg.
Schoon en verzorgd lichaam plus
verzorgde kleding
• Iedere bewoner ontvangt naar eigen wens
en behoefte en in overleg met diens
naasten de dagelijkse persoonlijke
verzorging van lichaam en kleding (o.a.
bed, bad, toiletgang, haardracht, make-up,
bril, gehoorapparaat, kledingkeuze).
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Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
• Zorgverleners geven naasten en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de
bewoner de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren;
• Het beleid rondom participatie familie en vrijwilligers is in 2021 in concept beschreven
en besproken met de clientenraad.
Wooncomfort: gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting
• De inrichting van de woonomgeving is aangepast aan zorg- en ondersteuningsbehoeften
(geldt voor appartementen, algemene ruimten en buitenruimte);
• Alle ruimten zijn schoon en veilig;
• Bewoners richten hun appartement in met hun eigen spulletjes en meubels.
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Hoofdstuk 7 | Veiligheid
Ook in deze verslagperiode is bij ons de veiligheid van bewoners van groot belang. We hebben in
vier thema’s vastgesteld wat de kenmerken zijn van veiligheid in onze locatie. Deze thema’s zijn
ontleend aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Medicatieveiligheid
• Minimaal tweemaal per jaar organiseren we een medicatiereview met de apotheker
en de huisarts.
• We analyseren de MIC-meldingen (MIC = Melding Incident Client) minimaal tweemaal per jaar
en we besteden aandacht aan de oorzaken van eventuele medicatiefouten. Hierbij betrekken
we de medewerkers en zo nodig voeren we een retrospectieve risicoanalyse uit;
• We beperken het antipsychoticagebruik in samenspraak met de huisarts en SOG zoveel
mogelijk en we hebben de prevalentie van het gebruik van antipsychotica geregistreerd om te
kunnen vergelijken met voorzieningen uit het lerend netwerk. Dit punt zit nog in de opstartfase.
• We beperken het psychopharmica gebruik zoveel mogelijk, dit uiteraard op basis van
voorschrijving door de huisarts. We hebben het aantal gevallen van het gebruik van
psychopharmica geregistreerd. In het afgelopen jaar hebben we het gebruik van deze
middelen niet vergeleken met andere huizen uit ons lerende netwerk ivm de andere
prioriteiten in de Coronatijd.
• De medicatieveiligheid is bij ons geregeld conform landelijke standaard. We voldoen aan
de ‘veilige principes in de medicatieketen’. Ons medicatiebeleid is gedurende 2021 weer
geactualiseerd.
Decubitus en mondzorg
• Er vindt regelmatige monitoring plaats van huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg
en incontinentieletsel bij alle bewoners;
• We hebben onze bevindingen ten aanzien van deze monitoring besproken in het lerend
netwerk.
• We hebben een samenwerking met tandartspraktijk Vastenburg in Odoorn. Veel van onze
bewoners staan bij deze praktijk ingeschreven. De mondhygiëniste en tandarts bezoeken
ons huis, sommige bewoners gaan naar de praktijk toe.
Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen
• In de verslagperiode hebben we geen onvrijwillige zorg ingezet en onvrijwillige zorg
was voor geen enkele bewoner geïndiceerd;
• Indien er een nieuwe bewoner wil komen wonen waarbij er een Wet Zorg en Dwang-indicatie
is, is nieuwe inwoning bij ons niet mogelijk;
• Net als in het verleden hanteren we ook bij de Wet Zorg en Dwang telkens de meest ‘lichte
vrijheidsbeperkende maatregel’. Oftewel de maatregel met de minste impact op het welzijn
van de bewoner, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Voorbeeld: een bedhek wordt
niet gebruikt als de veiligheid ook gewaarborgd kan worden met het gebruik van een sensor.
• In het verslagjaar is het beleid WZD vastgesteld en besproken met de clientenraad en raad
van toezicht. Ook is het stappenplan WZD vastgesteld en zijn de voor de WZD bedoelde
externe rollen belegd. De externe WZD-functionaris is in 2021 ook bemenst.
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Ziekenhuisopnamen
• Wij hadden in 2021 één situatie waarbij een bewoner naar de spoedeisende hulp (SEH)
van het ziekenhuis Treant – locatie Emmen gebracht is voor onderzoek. Deze situatie is
geregistreerd, zowel in het persoonlijke zorgdossier als op een anonieme lijst.
Hierbij hebben we de redenen van het insturen voor SEH bijgehouden. De bevindingen
van het gebruik met betrekking tot SEH zijn dit jaar niet besproken met de medewerkers
en met collega-voorzieningen uit het lerend netwerk ivm de prioriteit Corona.

Overige informatie inzake thema veiligheid:
Bij veiligheid gaat het natuurlijk om valveiligheid (voorkomen van vallen), inbraakveiligheid,
brandveiligheid en veiligheid ter voorkoming van geweld. Zo letten onze medewerkers
schoonmaak en onze onderhoudsman bijvoorbeeld op risicovolle situaties qua snoeren.
En we doen een check of de deuren ’s avonds gesloten zijn. Verder zijn onze keukenladen met
messen erin op slot. Brandveiligheid is een thema in de clientenraadvergadering en komt
regelmatig terug in het teamoverleg.
Bewoners nemen hun eigen spullen mee. Wij letten op dat de bereikbaarheid van het appartement
wel op orde blijft (denk aan kunnen verrijden van het bed in geval van calamiteiten). Voortaan
nemen we dit als aandachtspunt op in de zorgovereenkomst. Dit omdat het soms gedurende het
verblijf bij ons lastig is om een indeling van een appartement nog te wijzigen.
Punt van aandacht is het feit dat er tijdens de nachtdienst één medewerker aanwezig is.
Dit is qua zorgvraag op onze hoeveelheid bewoners prima. Bij een calamiteit moet er direct
opgeschaald kunnen worden en worden. Dit gebeurt. Hiervoor hebben we ook een zogenaamde
calamiteiten-app-groep waarbij collega’s die op 5-10 minuten afstand wonen een bericht
krijgen en direct naar ons pand toekomen. Indien zich onzekere/onveilige situaties voordoen
zorgen we dat een tweede persoon in het pand slaapt/aanwezig is.
In 2021 hebben we te maken gehad met één klein bedrijfsongeval. Deze is geregistreerd
in het bedrijfsongevallenregister.
In 2021 hebben we te maken gehad met een CO2-melder die afging ivm verhoogde waarde.
Dit bleek loos alarm. Wel hebben we dit achteraf bezien als goede calamiteitenoefening
gezien. De uitgerukte brandweer was zeer tevreden over de bhv-organisatie tijdens de calamiteit.
Ook de interne evaluatie was positief.
In 2022 zullen we naast de zogenaamde table-top evacuatie oefening ook een
live-evacuatieoefening uitvoeren.
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Hoofdstuk 8 | Leren en werken
aan kwaliteit
Voortdurend werken aan het verbeteren van kwaliteit is in de verslagperiode vanuit
verschillende invalshoeken gerealiseerd. In overeenstemming met het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg beschrijven we vijf elementen die het leren en werken aan kwaliteit
in deze verslagperiode hebben bevorderd:
1 Kwaliteitsmanagementsysteem
• We voldoen voor een deel aan de normen van ons kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ)
• In dit kwaliteitssysteem zijn voor een deel de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 		
vastgelegd;
• We houden regelmatig audits in het kader van het blijven verbeteren en het kwaliteits-		
managementsysteem. Denk aan audit medicatieprotocol, hygiëne, schoonmaak.
2 Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
• In het najaar van 2021 is een nieuw kwaliteitsplan gemaakt voor 2022.
3 Jaarlijks kwaliteitsverslag
• Dit is ons vierde kwaliteitsverslag;
• In dit kwaliteitsverslag verantwoorden we ons over de voortgang van het uitvoeren
van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in het jaar 2021.
4 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
• Zorgverleners zijn in de praktijk nauw betrokken bij het maken van het kwaliteitsplan
en kwaliteitsverslag en werken zo op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze
mee aan verbetering;
• Kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog worden gestimuleerd en vinden
in een open klimaat plaats. Dit gebeurt tijdens het werk tussen collega’s onderling,
tussen eigenaren en medewerkers (en andersom) en tijdens teamoverleggen
en functioneringsgesprekken.
5 Lerend netwerk
• Wij maken deel uit van twee lerende netwerken, te weten Lerend Netwerk RVW
directies/leidinggevenden en Lerend Netwerk RVW zorgmedewerkers. De deelnemers
aan deze netwerken zijn collega zorgorganisaties waarmee we geen bestuurlijke
verbindingen hebben;
• De verplichtingen ten aanzien van het Lerend Netwerk, zowel naar vorm als inhoud,
zijn ingeweven in onze deelname aan de netwerken en aantoonbaar in verslaglegging hiervan.
• Naast het officiële lerende netwerk hebben we ook regelmatig contact met twee
kleinschalige collega zorginstellingen in de provincie Drenthe.
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Hoofdstuk 9 | Leiderschap, governance
en management
Wij hanteren de Governance Code Zorg 20172 (voor kleinschalige zorginstellingen).
Kenmerkend voor ons leiderschap is dat de directie regelmatig actief is op de werkvloer.
Er is direct contact met bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.
Eén van onze directeur/bestuurders is BIG-geregistreerd verpleegkundige. Wij hebben geen
aparte verpleegkundige adviesraad. We hebben besloten om de verpleegkundige adviesraad
onderdeel te laten zijn van het lerend netwerk. Hiervoor wordt tijdens bijeenkomsten
van de lerend netwerken tijd ingeruimd.
• We hebben in het kwaliteitsplan zes thema’s onderscheiden die kenmerkend zijn voor ons 		
leiderschap, te weten Visie op zorg; Sturen op kernwaarden; Leiderschap en goed bestuur; 		
Rol en positie interne organen en toezichthouder(s); Inzicht hebben en geven en Verankeren
van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise. Hoe wij in deze verslagperiode
hebben voldaan aan deze kenmerken is terug te vinden in dit kwaliteitsverslag. Hier volgen nog
enkele andere kenmerken van ons leiderschap:
• De directie stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgverleners,
bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers.
• In deze verslagperiode heeft de directie waar nodig tijdig ingegrepen om de veiligheid en
kwaliteit van de zorg te borgen.
• We hebben een goede verstandhouding met de clientenraad en waar nodig of gewenst hebben
we de cliëntenraad ondersteund, onder andere door een vergaderruimte beschikbaar te stellen,
verslaglegging voor de vergaderingen te verzorgen en beleids- en verantwoordingsstukken aan
te leveren.
• Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben we gezien de omvang van onze
organisatie geen personeelsvertegenwoordiging ingesteld. Wel laten we beleidsdocumenten
altijd door één of meerdere medewerkers doorlezen en van commentaar voorzien.
• Conform de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) hebben we een \		
vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, klachtenreglement met onafhankelijke
klachtencommissie en zijn we aangesloten bij een erkende Geschilleninstantie;
• Conform de Wet Zorg en Dwang hebben we een clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang;
• Wij bespreken en evalueren de samenwerking met stakeholders. Denk aan samenwerking
met de huisarts, apotheek en specialist ouderengeneeskunde. In 2021 is de samenwerking
met De Paasbergen inzake de verpleegkundige achterwacht tijdens avonden, nachten en
weekenden alsmede de samenwerking met de huisarts geëvalueerd.
• We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de SOG die ons ondersteunt
bij multidisciplinair overleg en vrijheidsbeperking. Deze SOG consulteren we tevens
als de actualiteit daartoe aanleiding geeft.
• De samenwerking met de WZD-functionaris is in 2021 tot stand gekomen.
De naam van de WZD-functionaris wordt voortaan opgenomen in de zorgovereenkomst.

2

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuwe governance code zorg.
Relevante wijzigingen t.o.v. de oude code bespreken we met de raad van toezicht.
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Hoofdstuk 10 | Gebruik van hulpbronnen
Hulpbronnen die wij benutten zijn beschreven in ons kwaliteitsplan. We zijn tevreden over het
gebruik hiervan. We houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en we overwegen of
interessante nieuwe ontwikkelingen voor ons toepasbaar zijn.
In 2021 zijn weer diverse hulpmiddelen aangeschaft om het werken in de zorg ergonomischer
en comfortabeler te maken voor zowel onze bewoners als onze medewerkers. Denk aan nieuwe,
betere tillift en extra glijlakens.
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Hoofdstuk 11 | Gebruik van informatie
• We hebben in deze verslagperiode de bewonerservaringen gemeten met een bewoners-		
tevredenheidsonderzoek. De belangrijkste bevindingen staan uitgewerkt in Bijlage 2;
• We hebben in deze verslagperiode bij de berekening van de Net Promotor (Score NPS) de score
gehaald en een gemiddeld cijfer …. (zie Bijlage 2). We zijn tevreden met deze score;
• We hebben net als in voorgaande jaren ook in 2021 weer een aantal nieuwe recensies ontvangen
via www.zorgkaartnederland.nl. Onze gemiddelde cijfer op die site is in 2021 een …
(op basis van 6 waarderingen);
• We hebben in deze verslagperiode de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
gevolgd. We hebben opgenomen in onze zorgovereenkomsten welke informatie we op welke
manier gebruiken. We hebben in het jaar 2021 geen datalekken geconstateerd. Wel is er een
enkele keer een email abusievelijk bij een verkeerde geadresseerde terecht gekomen. Hier is
adequaat op gehandeld en deze situaties zijn vastgelegd in het agv-logboek. Bij het publiceren
van foto’s op onze social media houden we rekening met de privacy van onze bewoners.
We dragen persoonlijke informatie alleen over op papier of per ‘veilige zorg’-email.
We bewaren persoonlijke gegevens in een afgesloten ruimte. Er is een functionaris 			
gegevensbescherming benoemd.
• Dit kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via onze website. Dit kwaliteitsverslag is
besproken met de clientenraad, de medewerkers en de raad van toezicht en via onze website
ter beschikking gesteld aan naasten, huisarts, SOG, medewerkers en andere geïnteresseerden.
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Hoofdstuk 12 | Verbeterparagraaf
In ons vorige kwaliteitsverslag stonden de volgende verbeterpunten:
•
•
•
•
•

Procesbeschrijving zorgleefplannen
Meer medewerkers verantwoordelijk voor maken, actualiseren en evalueren zorgleefplannen
Invoeren medicatie-app
Uitbreiden activiteitenprogramma
2 medewerkers naar gespecialiseerde opleiding verzorgende psychogeriatrie

Deze punten zijn in 2020 allemaal gerealiseerd.
Verdergaande verbetering willen we in 2021 behalen op de volgende punten:
• Kwaliteitszorgsysteem
• Optimaliseren zorgproces
• Aanpakken verbeterpunten vanuit herhaalscan Waardigheid en Trots en
bewonerstevredenheidsonderzoek (gehouden in respectievelijk nov ’20 en januari ’21)
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Slotwoord
Wij willen een lerende, ontwikkelende organisatie zijn. En dat zijn we. In verbinding met onze
bewoners, onze families, ons team en onze externe samenwerkingspartners blijven we plannen,
uitvoeren, checken en weer opnieuw – verbeterd – uitvoeren.
Het jaar 2021 stond wederom voor een groot deel in het teken van de Coronacrisis.
Gelukkig heeft het Coronavirus onze organisatie nauwelijks te pakken gekregen. We hadden in
oktober 2021 te maken met één besmette bewoner. Deze situatie had impact op alle betrokkenen.
We zijn dankbaar dat het bij één besmetting is gebleven.
Onze bewoners, hun familie, onze teamleden, onze vrijwilligers, de cliëntenraad, het Zorgkantoor
en natuurlijk onze raad van toezicht hielpen heel erg bij het op de agenda houden van onze visie,
verbeterpunten en het kwaliteitsdenken. Allen dank!

Rita van Breden en Erica Georgius
Juni 2022
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Bijlage 1 | Bewoneroordelen
Een kopie van het bewonertevredenheidsonderzoek maakt onderdeel uit van dit verslag.
Een kopie is altijd opvraagbaar via info@verzorgdwoneninexloo.nl
Tevens hieronder een knipsel van de website www.zorgkaartnederland.nl (svz 1/5/22)
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Bijlage 2 | Leren en werken aan kwaliteit
Sinds oktober 2017 zijn we aangesloten bij Lerend Netwerk Riant Verzorgd Wonen.
Het verslag van de bijeenkomst waarin gereflecteerd en gedeeld is over de items uit
dit kwaliteitsverslag in het jaar 2021 is beschikbaar.
I.v.m. de Coronamaatregelen heeft er in 2021 slechts 1 fysiek overleg plaatsgevonden voor de
zorgmedewerkers en directie in Lerend Netwerkverband. Voor de directie hebben er nog twee
onlinebijeenkomsten plaatsgevonden. De verslagen van de lerende netwerken zijn voor relevante
betrokkenen (cliëntenraad, raad van toezicht, IGJ) opvraagbaar.
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