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Voorwoord
Mooi om te zien dat het kwaliteitskader naadloos aansluit op de ontwikkeling die De Pieter Raat
Stichting (hierna DPRS) de afgelopen jaren in gang heeft gezet. Met behulp van het ontwikkelplan
“de basis versterken” en het cultuurtraject is er organisatie breed gewerkt aan wat het betekent als
je de cliënt echt centraal stelt en wat dit van iedere betrokkene vraagt. DPRS onderschrijft daarmee
het belang van de boodschap van het kwaliteitskader “ken de cliënt” en “blijf ontwikkelen en leren
van elkaar”.
Begin dit jaar heeft er een externe toetsing plaatsgevonden om te beoordelen of DPRS voldoet aan
de normen die het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt en of daarin nog acties nodig zijn. Conclusie
uit dit rapport is dat DPRS voldoet aan de vereisten die gesteld zijn in het Kwaliteitskader.
Per thema van het kwaliteitskader gaan we in dit kwaliteitsplan in op; hoe doen we het nu? Dit is
onze kracht, wat gaan we verder ontwikkelen? En dit is hoe wij dat gaan doen. Op een aantal punten
kan DPRS nog verder ontwikkelen en verbeteren, deze zijn opgenomen in één overzicht het
Kwaliteitsjaarplan, zie bijlage 1. DPRS doet uiteraard meer dan in dit plan beschreven staat. In het
kwaliteitsjaarplan wordt alleen ingegaan op een aantal thema’s. Een overzicht met de vereisten die
gesteld zijn in het kwaliteitskader en of DPRS daaraan voldoet, wordt in bijlage 2 beschreven.

2

Inleiding
Kwaliteit is er altijd: de hele dag door uit zich dat in al ons gedrag, in de gesprekken die we voeren en
in het werk dat we doen. Waar voelt een cliënt zich prettig bij? Hoe kan de professional, het netwerk
en de vrijwilliger de cliënt ondersteunen om het leven te leiden wat hij/zij graag wil? Om antwoord
te krijgen op deze vragen is DPRS teruggegaan naar de basis van de zorg- en dienstverlening; de
cliënt. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Doen we de juiste dingen? En doen we de
juiste dingen goed? Wat kunnen we leren en verder ontwikkelen? Dit betekent dat niet het systeem
maar de wens van de cliënt het proces bepaalt.
In 2016 is de visie op kwaliteit vormgegeven in het kwaliteitsbeleid. Het uitgangspunt is de manier
waarop de cliënt zijn/ haar eigen kwaliteit van zorg en leven vorm wil geven. Het is een proces
waarin het gesprek tussen cliënten, professionals, vrijwilliger en mantelzorger centraal staat. Hierbij
is het belangrijk dat er aandacht is voor het continue verbeteren en de kwaliteit op een andere
manier te meten. In onze zorg- en dienstverlening staat positieve gezondheid centraal. Dit betekent
dat de professionals kijken naar wat een cliënt nog wel kan. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een
rolstoel zit dat er nog wel aangesloten wordt bij de bewegingen die de cliënt nog wel kan maken.
Kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vindt plaats tussen cliënt, het netwerk en de professional
vanuit de volgende thema’s:
1. Persoonsgerichte zorg
2. Wonen en welzijn
3. Veiligheid
4. Leren en ontwikkelen
Daaromheen bevindt zich het bedrijfsproces, de randvoorwaarden om kwaliteit te waarborgen, zie
onderstaand figuur:
5. Personeel
6. Leiderschap, Governance en management
7. Gebruik van hulpbronnen
8. Gebruik van informatie
De uitwerking op alle thema’s en randvoorwaarden zijn in dit kwaliteitsplan opgenomen.
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Profiel De Pieter Raat Stichting
“Wij gaan uit van wat de cliënt nog wel kan”
Visie en kernwaarden
Missie
De Pieter Raat Stichting ondersteunt senioren in Heerhugowaard op het gebied van welzijn,
gezondheid en wonen.
Visie
Het doel van onze organisatie is het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, gezondheid en
wonen al naar gelang de (zorg)vraag van onze cliënten, zowel in de woonzorgcentra als bij de
cliënten thuis.
De missie en visie blijven van kracht aangevuld met het doorleven van het begrip “de cliënt centraal”
en het vertalen naar ieder contact in de zorg- en dienstverlening. In 2016 is hier veel aandacht aan
besteed door middel van het cultuurtraject. Het vormgeven van de zorg- en dienstverlening vindt
plaats aan de hand van de gespreksdriehoek. De kwaliteit van leven staat voorop, waardoor het
bespreken van risico’s en het geven van voorlichting een belangrijk gespreksonderwerp is.
Onze uitgangspunten zijn kort samengevat:
- welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt;
- goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening;
- borging van het gesprek in de driehoek;
- kwaliteit van wonen en onderdeel zijn van de samenleving (in Heerhugowaard)
- gezonde bedrijfsvoering.

Cultuurtraject
In 2015 is er gestart met het Ontwikkelplan “de basis versterken”. Dit ontwikkelplan had drie
onderwerpen; deskundigheid verhogen, bejegening verbeteren en de verbinding tussen deze twee.
Om deze verbinding te maken is het Cultuurtraject ingezet. Dit traject houdt in dat alle teams van
DPRS enkele bijeenkomsten heeft gehad onder leiding van een externe begeleider. In deze
bijeenkomsten zijn handvaten gegeven voor feedback geven, huis van waarden en normen
besproken en wat het betekent om de cliënt centraal te zetten in de zorg- en dienstverlening.
Aantal locaties, zorgomgeving
DPRS heeft twee woonzorgcentra; De Raatstede en Hugo-Waard.
Het Arboretum is een ontmoetingsplek met een sociaal wijkrestaurant voor bewoners van en rond
het Arboretum. Op het Arboretum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor
buurtbewoners. Ook is het een locatie waar dagbesteding plaatsvindt en waar de thuiszorg zich heeft
gevestigd. DPRS biedt daarnaast ook thuiszorg, huishoudelijke dienstverlening en maaltijden thuis
aan inwoners van Heerhugowaard.

4

Leeftijdsverdeling

Doelgroepen, aantallen en omzet
ZZP:

Aantal cliënten:

Omzet per doelgroep*

VV02
VV03
VV04
VV05
VV06
VV07
KDO VV04
KDO VV05
KDO VV06
4 GGZ-C
3 LG
Wijkverpleging
VPT VV03
VPT VV04
VPT VV05
VPT VV06
MPT

1
12,6
54,5
30
41,1
1,3
1,1
1,7
0,2
1
1
94
2,8
7,1
3,6
3,6
8

32.862
488.360
2.390.339
1.710.676
2.348.746
82.430
50.171
97.833
10.905
48.190
37.851
591.624
83.581
246.679
170.435
170.435
119.218

*Omzet t/m oktober 2017
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Personeelssamenstelling
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
Aantal zorgverleners en vrijwilligers

Zorg & Welzijn
(Wijk)Verpleegkundige niveau 5
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Tabel 1 geeft de aantallen, functies en fte’s weer van de gehele organisatie waaronder ook de
thuiszorg. In figuur 2 is de verhouding weergeven tussen zorg & welzijn, facilitaire en staf,
administratie en management.

2
4
18
100
26
11
5
5
6

1,68
2,39
13,51
53,34
9,57
3,83
1,46
2,35
3,03

69
220

30,44

29

20,97

Tabel 1 "Overzicht functies en aantallen"

Functie verdeling op basis van FTE's

15%
Zorg en Welzijn

21%

Facilitaire

64%
Staf/ Administratie/
Management

Figuur 2 "Functie verdeling"
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Verhouding leerling

Leerlingen
Zorg en Welzijn (BBL-leerlingen)
Verpleegkundigen niveau 5
Verpleegkundigen niveau 4
Verzorgende
Helpende
Zorg en Welzijn (BOL-leerlingen)
Stagiaires in de zorg & welzijn (niv. 2 t/m 4)
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In tabel 2 is het aantal leerlingen weergeven binnen DPRS voor zorg en welzijn. Op de locatie
Raatstede is één leerafdeling waar gedurende het schooljaar leerlingen worden opgeleid. Daarnaast
is er een samenwerking met het Horizon College waarbij leerlingen van facilitaire opleiding op een
vaste dag stage lopen binnen Raatstede en Hugo-Waard.

1
3
4
1

0,78
2
2,67
0,67

26 -

Tabel 2 "Overzicht leerlingen"
*tabel geeft het jaar 2017 weer

In- en uitstroomcijfers
In figuur 3 worden de in- en uitstroom cijfers weergeven van personeel.
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Figuur 3 "In- en uitstroom personeel"
* Gegevens zijn van 01-01-17 t/m 31-10-17
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Personele kosten
De peildatum voor de personele kosten versus opbrengsten is 31 oktober 2017. De personele kosten
bedraagt 67,2% van de omzet.

Verbeterparagraaf personeel
Per medio 2017 zijn de tarieven gestegen. Dit heeft er in geresulteerd dat in de tweede helft van het
jaar naar verhouding meer “handen aan het bed” zijn ingezet ten opzichte het eerste halfjaar. Voor
2018 blijft de overhead op hetzelfde niveau en komt het hogere tarief direct ten goede aan de zorgen dienstverleners. Voor 2018 bedragen de personele kosten 73,1% van de omzet.
We zetten in 2017 en 2018 ook in op het vergroten van de aandacht voor welzijn en gastvrijheid. Er
wordt gewerkt in kleinere geïntegreerde teams. Er is veel aandacht voor opleiding om (nieuwe)
medewerkers en leerlingen “te binden en boeien” en een hoger deskundigheidsniveau te realiseren.
We anticiperen op deze manier op de veranderingen in de arbeidsmarkt.

8

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
“Door het juiste gesprek te voeren bieden wij cliënten persoonlijke zorg”
Bij goede zorgverlening gaat het enerzijds om de wensen van de cliënt, anderzijds om het werken
volgens protocollen en richtlijnen. Door iedere keer in gesprek te gaan met cliënt, professional/
vrijwilliger en familie/ mantelzorg wordt duidelijk afgestemd wat de wensen, mogelijkheden en
zorgvragen van de cliënt zijn. De wensen worden zoveel mogelijk gevolgd, waarbij een afweging
wordt gemaakt van de risico’s. De cliënt kan iets anders willen dan wat er
volgens de protocollen en richtlijnen uitgevoerd behoort te
worden. De professional maakt de (mogelijke) risico’s
bespreekbaar met de cliënt. Bijvoorbeeld bij een verhoogd
valrisico worden mogelijkheden besproken om het appartement
aan te passen en kleedjes weg te halen. Mocht een cliënt dit niet
willen dan kan dit betekenen dat er op een verantwoorde manier
van regels wordt afgeweken om juist het verschil te maken in de
persoonlijke zorg- en dienstverlening. De gespreksdriehoek en de
eigen regie van de cliënt vormen daarom de basis voor het bieden van
persoonsgerichte zorg bij DPRS!
Wat doen we nu?
Goede zorgverlening begint bij het kennen van de cliënt. Het oprecht interesse hebben in de situatie
van de cliënt maar vooral ook het leven vóór de verhuizing. Om ervoor te zorgen dat het hele team
een beeld heeft van de cliënt heeft iedere cliënt de mogelijkheid “mijn profiel” in te vullen. Dit is een
set aan vragen, die de cliënt en/of familie kan invullen en waarover je dan makkelijk in gesprek kan
gaan. Dit kan voorafgaand aan de verhuizing maar uiteraard ook tijdens verblijf. In dit gesprek kan de
cliënt zijn wensen, gewoontes en achtergrond beschrijven wat meegenomen wordt in de benadering
en zorg- en dienstverlening. Het is een instrument dat zich gedurende het proces kan vullen en
uiteraard kan aanpassen.
“Mijn profiel”; zo voel ik mij
thuis en veilig
Dit is onze kracht:
Kwaliteit van leven, zelfredzaamheid én regie van de cliënt is waar het bij DPRS om gaat. Dit biedt
DPRS door geen standaard zorg te bieden maar juist in te gaan op de individuele wensen van de
cliënt. Dit vraagt een bepaalde deskundigheid en flexibiliteit van de professionals.
Door het Cultuurtraject zijn methodieken en handvatten aan de professionals gereikt om het “goede
gesprek” te voeren. Uit het gesprek komen de behoeften naar boven en daardoor kan er beter
ingespeeld worden op die behoeften. Cliënten merken deze positieve ontwikkeling ook op. “Een paar
jaar geleden kwam ik terecht in een strak programma. Nu wordt er echt gekeken wat ik wil”.
Professionals zijn gegroeid in hun rol waarbij zij risico’s herkennen, bespreekbaar maken en kijken
naar de mogelijkheden om in te gaan op de individuele wensen en
Professionals zijn gegroeid, de
behoeften.
basis is nu “uitgaan van ja,
tenzij..”.
Wat gaan we verder ontwikkelen:
Uit het Cultuurtraject is gebleken dat als je echt wil dat de wens van de cliënt centraal staat, de
huidige manier van werken en inrichting van de organisatie aangepast moet worden. Het is belangrijk
om als team dichtbij de cliënt te blijven en ruimte hebt (en ervaart) om af te wijken van het
gangbare. Dit betekent concreet dat er gewerkt wordt in kleinschalige woon- en wijkteams van
professionals met expertise zorg, welzijn en huishouding. Een klein team rondom de cliënt zodat de
cliënt dezelfde gezichten ziet en de professionals de cliënt echt leren kennen. Komend jaar zal het
kleinschalig werken verder geïmplementeerd worden. Dit betekent dat de samenwerking van zorg,
welzijn en huishouding in het woon- en wijkteam dichter naar elkaar toeschuift.
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DPRS merkt, net als andere organisaties, de groeiende zorgvraag voor mensen met dementie.
Dementie is een complexe aandoening. Specifieke deskundigheid is essentieel om te achterhalen wat
passend is voor de cliënt die niet altijd zelf duidelijk kan aangeven wat zij/ hij wil. DPRS ziet hierin nog
ontwikkelmogelijkheden en richt zich op kennis vergroten bij professionals door bijvoorbeeld
scholing aan te bieden over (onbegrepen) gedrag. Ook het werken met “mijn profiel” krijgt extra
aandacht bij deze doelgroep. Waarbij de vervolgstap is om deze kennis te vorm te geven in het
therapeutisch woonklimaat.
Dit is hoe wij dat gaan doen:
- Doorontwikkeling naar kleinschalige woon- en wijkteams
- Versterken van Dementiezorg:
o Opleiden voor Omgang Onbegrepen gedrag, psychisch
o Vertalen “mijn profiel” naar zorg- en dienstverlening
- Kennis vergroten m.b.t. verschillende ziektebeelden waaronder psychiatrie.
Zie voor verdere uitwerking het kwaliteitsjaarplan.
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Wonen en welzijn
“Bewoners behouden hun eigen levensstijl”
Op een prettige manier wonen en ingericht voor mensen met een zorgvraag. Wonen en welzijn zijn
nauw met elkaar verbonden. In zowel de huiskamers als in de gemeenschappelijke ruimtes wordt
een huiselijke sfeer neergezet. Bij DPRS vinden wij het belangrijk dat iemand zijn leven kan leiden
zoals hij/zij dat wil en op de manier zoals het voor de verhuizing naar het woonzorgcentrum ging. Om
te zorgen dat bewoners hun eigen levensstijl kunnen behouden is het essentieel te weten wat die
levensstijl is. Zonder persoonsgerichte zorg én het gesprek daarover kan er
geen passende woon- en welzijnssfeer worden gecreëerd. Het uitgangspunt
Wat een mooie opkomst
is dat de zorg- en dienstverlening ondersteunt in de zorgvraag van de cliënt
tijdens de familie avond!
met behoud van de zelfredzaamheid en regie. Dit betekent dat er niet
automatisch activiteiten worden overgenomen of zelfs worden ontnomen. Er wordt juist gekeken
naar mogelijkheden om een activiteit te blijven doen, om betrokken te zijn bij het dagelijks leven. Dat
je belangrijk bent en er toe doet.
Wat doen we nu?
In het kwaliteitskader worden de volgende thema’s besproken; zingeving, zinvolle tijdsbesteding,
schoon en verzorgd lichaam, familie participatie, inzet van vrijwilligers en wooncomfort. Al deze
thema’s komen terug in de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Hieronder enkele voorbeelden:
1. Zingeving: Er worden herdenkingsbijeenkomsten en kerkdiensten georganiseerd. Er is
aandacht voor lotgenoten en we huisvesten het Alzheimer café. De activiteitenbegeleiding
gaat ook in de welzijnsgesprekken en in groepen regelmatig in gesprek over onderwerpen
die mensen bezig houden.
2. Zinvolle tijdsbesteding: er is o.a. gestart met huisbezoeken vóórdat een bewoner verhuist
naar één van de locaties. Hierbij gaat het om de wensen te bespreken op het gebied van
welzijn en activiteiten. En daarbij de bewoner te
stimuleren deze activiteiten te blijven behouden ook na
de verhuizing. Uit deze gesprekken zijn mooie initiatieven
gekomen zoals Groen & Zo. Dit is een activiteit waarin
planten worden gekweekt en verzorgd en bloemen
worden geschikt die de algemene ruimtes opfleuren.
Daarnaast vinden er dagelijks activiteiten plaats waar onze
cliënten voor worden uitgenodigd.
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding: Dit
wordt uiteraard meegenomen in de dagelijkse zorg- en
dienstverlening en wensen/ gewoonten staan beschreven in het zorgdossier.
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers: Er worden regelmatig familie avonden en
mantelzorgdagen georganiseerd. Via het verwantenportaal kan familie, uiteraard met
toestemming van cliënt, inzicht krijgen in rapportages en zorgleefplan. Dit draagt bij aan het
vergroten van de betrokkenheid vanuit familie en/of mantelzorger.
5. Wooncomfort: Dit jaar is het nieuwe woonzorgcentrum Hugo-Waard opgeleverd en zijn de
appartementen volledig aangepast op de zorgvraag van de cliënt. Hygiënisch werken is
uiteraard het uitgangspunt bij zorgverlening, voeding en schoonmaak. In het
meerjarenonderhoudsplan wordt meegenomen welke aspecten de komende periode
aandacht nodig hebben. Dit geldt dan specifiek voor De Raatstede.
Dit is onze kracht:
Er worden veel verschillende activiteiten georganiseerd op alle thema’s die hierboven staan
beschreven binnen DPRS. Er vinden welzijnsgesprekken plaats waar mooie nieuwe activiteiten uit
voort komen en aangepast op de individuele vraag van de cliënt.
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Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de zorg- en dienstverlening en zijn van toegevoegde
waarde voor de organisatie én de cliënt. DPRS kent een groot aanbod aan betrokken vrijwilligers. Ze
ondersteunen bij activiteiten en worden op verzoek betrokken bij individuele activiteiten zodat de
cliënt waar nodig ondersteund kan worden door de vrijwilliger(s) en mantelzorgers.
Wat gaan we verder ontwikkelen
De activiteiten m.b.t. zingeving, tijdsbesteding en familieparticipatie blijven
we continu ontwikkelen en aanpassen aan de actualiteit en de behoefte.
DPRS waardeert de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers. Om ze nóg
beter in te zetten en te begeleiden, passende bij de behoefte van de cliënt,
wordt in 2018 de werving en selectie van vrijwilligers verbeterd, door
medewerkers hierbij te betrekken. Zo, wordt de introductie bijeenkomst van
vrijwilligers herzien en aangepast aan de “nieuwe” methode van werving en
selectie. De visie van DPRS en de wederzijdse verwachtingen zijn nu een
belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst. Op deze manier sluiten
vrijwilligers vanaf het begin aan bij de visie en hoe dit vertaald wordt in het
dagelijkse contact met de cliënt.
In 2018 wordt een vervolgstap gemaakt en gaat het om de samenwerking in het woon- en wijkteam
tussen medewerker, cliënt en vrijwilliger. Met daarbij de aandacht tussen het goed aansluiten bij de
behoeften van de cliënt en de kwaliteiten van de vrijwilliger. Een goede persoonlijke klik tussen
vrijwilliger, cliënt en woonteam is onmisbaar om het fijn te hebben.
Niet alleen de vrijwilligers dragen bij aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten, onze
professionals nemen we hierin uiteraard ook mee. Zoals hierboven is omschreven wordt er gestart
met kleinschalige woon- en wijkteams die bestaan uit verschillende disciplines (zorg, welzijn,
huishouding). Met name zorg en welzijn gaan steeds meer naar elkaar toeschuiven. De integratie van
zorg, welzijn en huishouding wordt in 2018 verder versterkt binnen de woon- en wijkteams.
Dit is hoe wij dat gaan doen:
 Integreren van zorg, welzijn en huishouding door o.a. gebruik van de methode ‘mijn profiel’,
een ander dienstenpatroon en samenstelling van de teams. De functionarissen binnen het
woonteam schuiven in werkzaamheden “naar elkaar op”.
 Met de nieuwe werkwijze Werving & Selectie van vrijwilligers wordt de begeleiding van de
vrijwilliger in het woon- en wijkteam neergelegd. Er kan daardoor een betere match gemaakt
worden tussen wat de cliënt vraagt en wat bij de vrijwilliger past. De vrijwilliger wordt op
deze manier ook mee “geboeid en gebonden” bij de organisatie.
 Betrekken van de cliënt bij huishoudelijke activiteiten in de huiskamers.
Zie het kwaliteitsjaarplan voor verder uitwerking.
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Veiligheid
“Deskundigheid en gedrevenheid”
In het Kwaliteitskader wordt bij veiligheid gesproken over het voorkomen van vermijdbare schade bij
cliënten. DPRS trekt het thema veiligheid graag breder dan de vier thema’s waarbij het ook over het
borgen van de veiligheid omtrent persoonlijke gegevens, brandveiligheid, hulpmiddelen en
voedselveiligheid gaat. Ook dit thema is verbonden met de vorige thema’s persoonsgerichte zorg,
wonen en welzijn. Veiligheid gaat ook om het veilig voelen om te zijn wie je bent. Daarom zorgt DPRS
ervoor dat er een veilige sfeer is zodat ieder cliënt zijn eigen leven kan leiden.
Wat doen we nu?
We zijn continu bezig met veiligheid voor onze cliënten.
1. Medicatie: er vindt per kwartaal een overleg plaats tussen huisarts, zorg en apotheek om
psychofarmaca te verminderen en de polyfarmacie te onderzoeken. Tevens wordt per maand
en kwartaal een analyse gemaakt van de Melding Incidenten Cliënten (MIC). De bevindingen
worden aan de teams teruggekoppeld om het lerende effect van de meldingen te
bevorderen. Aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid.
2. Decubitus: De aandachtsvelder voor decubitus is de wondverpleegkundige die ingeschakeld
wordt bij wonden. Zij wordt tijdig ingeschakeld bij een wond, zij coördineert de
wondbehandeling en ondersteunt het woonteam in een goede behandeling en scholing.
Teams signaleren, observeren en zetten actief in op preventie van decubitus.
3. Vrijheidsbeperkende maatregelen: Er wordt volgens de laatste wetgeving gewerkt waarbij er
altijd wordt gewerkt naar vrijwillige zorg en gekeken wordt naar alternatieve maatregelen.
Er is in 2017 extra aandacht geweest voor dit thema door de organisatie van de Inspiratiedag
“samen werken aan meer vrijheid” in samenwerking met Vilans.
4. Preventie ziekenhuisopname: Er wordt preventief gewerkt aan vallen, hygiëne, onbegrepen
gedrag uiteraard om een ziekenhuisopname te voorkomen.
Er wordt gewerkt met aandachtfunctionarissen “veilig werken”. Deze aandachtfunctionarissen
borgen de kennis op de afdelingen door extra te letten op valpreventie, hulpmiddelen, hygiënisch
werken, ergonomisch werken etc.
Om de brandveiligheid te waarborgen is er een BNO (bedrijfsnoodorganisatie) opgesteld, waarin
wordt uitgegaan van een samenhangend pakket tussen drie categorieën beheersmaatregelen, te
weten: bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch.
- Bouwkundig zijn er allerlei voorzieningen getroffen die de brandveiligheid waarborgen, zoals
rookmelder in iedere ruimte, blusmiddelen toegankelijk voor iedere BHV’er en genoeg
vluchtroutes.
- Installatietechnisch zijn alle rookmelders gekoppeld aan de brandmeldcentrale (BMC), die bij
brand, (in)direct worden doorgeschakeld naar de meldkamer. Ook krijgen alle BHV’ers een
melding op zowel de piepers als de smartphones van de zorg.
- Organisatorisch is het zo geregeld, dat op iedere dienst een BHV’er werkzaam die naast het
optreden bij een calamiteit een signalerende functie heeft, om te voorkomen dat er
gevaarlijke situaties ontstaan. Er worden maandelijks veiligheidsinstructies gegeven voor alle
medewerkers en de brandweer oefent met regelmaat op één van de locaties.
Dit is onze kracht:
Het continue leren van situaties gebeurt in alle lagen van de organisatie. Er vindt reflectie plaats door
middel van BOSS momenten, van fouten wordt geleerd, successen en positieve ervaringen worden
gedeeld en het cultuurtraject draagt bij aan het bespreken van verbeterpunten met collega’s. Het

13

kleinschalig werken in de woon- en wijkteams zorgt er voor dat signalen sneller worden gezien en
opgepakt. Acties zijn bij minder mensen belegd waardoor borging adequater plaatsvindt.
Wat gaan we verder ontwikkelen:
Verbeteracties t.a.v. de thema’s:
1. Medicatie: afbouwen van polyfarmacie, antibiotica- en antipsychotica gebruik door de inzet
van behandeling te intensiveren.
2. Decubitus: sneller inschakelen van andere disciplines (zoals diëtist).
3. Vrijheidsbeperkende maatregelen: samenwerking met SOG.
4. Preventie ziekenhuisopname: preventief werken blijft een aandachtspunt + afspreken
medisch beleid
Naast deze thema’s richt DPRS zich komend jaar op brandveiligheid o.a. door het opstellen van
risicoprofielen van cliënten en deze te vertalen naar de dagelijks benodigde begeleiding van de cliënt.
Dit is hoe wij dat gaan doen:
- Monitoren basisveiligheid van o.a. Decubitus en VBM vanuit ECD.
- Brandveiligheid & risicoprofielen beschrijven en toepassen.
Zie het kwaliteitsjaarplan voor verder uitwerking.
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Leren & Ontwikkelen
“Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren”
Het cultuurtraject heeft zich het afgelopen jaar gericht op het leren en ontwikkelen van alle
professionals binnen DPRS. Er is gekeken per afdeling wat het daadwerkelijk betekent in je
werkzaamheden om de cliënt centraal te stellen. Daarbij zijn er methoden aangereikt om met je
collega’s in gesprek te gaan en samen te komen tot de goede zorg- en dienstverlening voor de cliënt.
Binnen DPRS is er continue aandacht voor het leren van professionals. Daarbij wordt de PDCA-cyclus
gebruikt in alle lagen van de organisatie. Het Elektronisch Cliënten Dossier is in 2017 geoptimaliseerd
en ondersteunt dit proces.
Wat doen we nu?
Op afdelingsniveau vinden casusbesprekingen plaats, reflectie en BOSS momenten. Daarnaast wordt
er van MIC’s geleerd d.m.v. maand en kwartaal analyses. De verpleegkundige (coach) heeft een
belangrijke rol in het leerproces van de teams. Zij borgt het continue leren van de professionals in het
primaire proces. Intern is er een divers aanbod aan klinische lessen en vaardigheidstrainingen die
gevolgd kunnen worden door de professionals.
Verder worden er verschillende intervisies bijgewoond, ketenoverleggen en deelgenomen aan
verbeteringen voor dementiezorg in de regio. Op Bestuurdersniveau vindt er regionale intervisie
plaats.
Dit is onze kracht:
De kracht van DPRS is het leren en continue willen verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en
dienstverlening. We zijn daarin vooruitstrevend en ambitieus. De betrokkenheid van de professionals
heeft als doel de beste zorg te verlenen en het beste woon- en leefklimaat te creëren. Deze ambities
zijn vastgelegd in het kwaliteitsbeleid. DPRS heeft ook twee leerafdelingen (zorg en facilitair) en er
zijn gedurende het jaar verschillende stage mogelijkheden. De leerlingen bevorderen het lerende
klimaat doordat zij blijven vragen en vanuit een “nieuw” perspectief naar de zorgverlening kijken.
Wat gaan we verder ontwikkelen:
Het structureel leren van je dagelijkse handelingen in verbinding met de
ontwikkelpunten op de andere drie thema’s krijgt in 2018 de focus. Daarbij gaat het
niet alleen het leren van fouten, zoals bij MIC’s, maar juist op een positieve manier
leren. In samenwerking met Drillster worden e-learnings ontwikkeld passend bij de
verandering en aandachtspunten van de organisatie. Er wordt op afdelingsniveau
een rapportage gemaakt zodat de punten die aandacht nodig hebben op
afdelingsniveau besproken worden (bijvoorbeeld middels een klinische les). Verder wordt aan een
aantal professionals de mogelijkheid geboden om mee te kijken bij een andere organisatie uit het
lerend netwerk.
Dit is hoe wij dat gaan doen:
- Borging Cultuurtraject d.m.v. Pilot Drillster
- Zelforganiserende teams; scholing teamcoaches
- Bezoek door professionals bij collega organisatie van het lerend netwerk
Zie het kwaliteitsjaarplan voor verder uitwerking.
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Strategie en Organisatie
Bestuur en Leiderschap
De gezondheidszorg is sterk aan verandering onderhevig. Het is voor organisaties vaak een balans
zoeken tussen je eigen visie vasthouden en voldoen aan de eisen van externe partijen zoals
wetgeving, IGJ en financieringswijzigingen. De rol van leiderschap van de Raad van Bestuur (RvB) is
hierin onmisbaar. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de uitvoering hiervan. In bijlage 2 is te zien
aan welke vereisten DPRS voldoet.
DPRS is een kleine organisatie waarbij het niet per definitie haalbaar is om een professional met een
zorgachtergrond op te nemen als lid van de Raad van Bestuur. Uiteraard vindt DPRS het belangrijk
om aansluiting te houden én te vinden met de professionals en de RvB. Per kwartaal is er een
zorginhoudelijke (rapportage) overleg tussen RvB, manager zorg, beleidsmedewerker,
verpleegkundigen, teamleiders. Ook sluit de RvB aan bij de zorginhoudelijke overleggen die er nu ook
zijn. En bevraagt deze functionarissen op input voor strategie en beleid en zorgt voor toetsing.
Leiderschap is faciliterend en ondersteunend aan het primaire proces. Er wordt gewerkt in
kleinschalige woon- en wijkteams waarbij de teams verantwoordelijk zijn voor de 24-uurs zorg- en
dienstverlening en het vormgeven van de visie in de dagelijkse praktijk. Deze verschuiving naar
kleinschalige woon- en wijkteams zorgt voor een verandering in organisatiestructuur. Immers de
organisatie is ondersteunend en draagt er zorg voor dat verantwoordelijkheid en eigenaarschap sterk
in het primaire proces genomen kan worden. Onder het motto “loslaten met vertrouwen” groeien
we toe naar een andere organisatie inrichting aan de hand van de voortgang binnen het primaire
proces. Het zijn als het ware twee communicerende vaten.
In 2018 is het doel om de begeleiding en facilitering van de teams in de ontwikkeling naar
zelforganisatie goed en zorgvuldig te doen. Met elkaar worden de kaders ontwikkeld zodat de woonen wijkteams voldoende gefaciliteerd worden in de zelforganisatie. Zodat de zelforganiserende
teams het middel zijn om de zorg rondom en met de cliënt beter vorm te geven en werkplezier te
vergroten.
De Raad van Bestuur en managers zijn regelmatig binnen de wijk- en woonteams te vinden om de
verbinding te maken en te houden met de cliënt en woonteams. Ook sluiten zij regelmatig aan bij
team overleggen, speciale evenementen en is er intensief contact met Cliëntenraad en
Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering middels de Governance Code. De
RvT gaat in het voorjaar van 2018 hun visie op toezicht vormgeven.
Acties:

-

Governance code: visie op Toezicht door RvT vormgeven.
Aanscherping van statuten, ook n.a.v. de Governance Code 2017
Werken naar zelforganisatie i.h.k.v. nieuwe organisatiestructuur.

Strategie
DPRS blijft vitaal door in beweging te blijven en verder te ontwikkelen, zo blijft de organisatie
toekomstbestendig. Voor 2018 en verder zijn er twee onderwerpen.
1. De toenemende zorgzwaarte is waar DPRS mee te maken heeft. Het zorggebruik van
ouderen stijgt, ze blijven langer thuis wonen en hebben bij opname in een VVT instelling een
hogere zorgvraag dan voorheen. DPRS is een organisatie waarbij de medische zorg door de
huisarts wordt geleverd. Dit betekent dat meer druk bij huisartsen ligt om aan de steeds
veranderende zorgvraag van de cliënt te voldoen. Voor de zorgprofessionals is het een
uitdaging om met alle verschillende huisartsen goede continuïteit van zorg te leveren.
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Voor 2018 worden mogelijkheden onderzocht om samenwerking op het gebied van
behandeling te versterken. Met als doel dat de juiste arts en de juiste paramedici op het
juiste moment zijn betrokken.
2. Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Hieraan moet DPRS uiteraard voldoen. Niet alleen de bewustwording maar ook de
implementatie heeft de aandacht waarbij de nulmeting en plan van aanpak worden
vormgegeven.

Openheid en Transparantie
Gebruik van Hulpbronnen
DPRS maakt van verschillende hulpbronnen gebruik om de best mogelijke zorg- en dienstverlening te
bieden. De hulpbronnen zijn ondersteunend aan het primaire proces. Het Elektronisch Cliënten
Dossier wordt in de gehele organisatie gebruikt waarbij cliënt en familie middels het
Verwantenportaal mee kunnen lezen. Verder heeft DPRS een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit
systeem is door een externe partij beoordeeld. Ook heeft de externe partij geconcludeerd dat de
evaluatie stap van de PDCA-cyclus nog aandacht nodig heeft in de zorgdossiers. Daarom heeft het
methodisch werken ook in 2018 nog verbetering nodig. In 2017 is hier extra op in gezet door de
optimalisatie van het ECD. Dit zal verder ontwikkeld worden in 2018. Daarnaast is er op dit
onderwerp veel aandacht in het programma “klinische lessen” en de dagelijkse coaching on the job
door verpleegkundigen.
Naast de reguliere eisen die vanuit wetgeving aan deze DPRS worden gesteld,
maken we specifiek nog gebruik van het aantal hulpbronnen; kickprotocollen,
e-learnings, tijdschriften, nurse academy, intranet en diverse apps.
Verbeteren:
 Inzet van Domotica, specifiek voor De Raatstede
 Optimaliseren ECD waaronder de ondersteuning van het methodisch
werken
Gebruik van Informatie
DPRS maakt voor de evaluatie van de zorg- en dienstverlening gebruik van
Zorgkaart Nederland. Ook worden regelmatig interviewteams uitgenodigd om actief cliëntervaringen
op te halen. De reviews die worden gegeven worden direct aan het team teruggekoppeld. Per maand
en kwartaal wordt een analyse gemaakt van de reviews en opgenomen voor kwaliteitsverbetering.
Acties:

-

1x per jaar informatie over cliënttevredenheid te verzamelen middels een erkend
instrument.
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Bijlage 1: Kwaliteitsjaarplan 2018
Op afdelingsniveau worden de thema’s verder uitgewerkt en wordt de PDCA-cyclus toegepast. Dit is weer input voor het kwaliteitsplan.

*1 GVP’er = Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
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Bijlage 2: Overzicht vereisten
Vereisten:

DPRS voldoet

DPRS voldoet
nog niet

In ontwikkeling1

Persoonsgericht zorg en ondersteuning
De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorgverleners
richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgericht zorg en ondersteuning.
Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval
zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij
calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder als mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan
de orde is) definitief wordt 4 .
Vanaf 1-7-2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een
verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij voorkeur
is dit de contactverzorgende dan wel de eerste verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV-er).
Wonen en Welzijn
Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding,
familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein
van wonen en welzijn.
Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen
van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.
Veiligheid
Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk
onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis van deze
vier thema’s op te nemen in het kwaliteitsverslag.
Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of regionale
incidentencommissie (gereed per 1-7-17).
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In ontwikkeling en opgenomen in het kwaliteitsplan 2018
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De nieuwe set van indicatoren moet worden opgenomen in het kwaliteitsverslag vanaf verslagjaar 2018 en
uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het
Zorginstituut
Met de uitgewerkte thema’s als handreiking vindt documentatie en interne reflectie plaats als onderdeel van
het reguliere kwaliteitsbeleid.
De gegevens van de vier veiligheidsthema’s worden op geaggregeerd niveau tevens besproken in de RvB en
RvT, en worden in het kader van het kwaliteitsbeleid jaarlijks vergeleken en besproken met de collega
organisaties uit het lerend netwerk en verwerkt in het kwaliteitsplan.
Leren en verbeteren van kwaliteit















































































Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opgesteld
Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording
via één kwaliteitsverslag. Dit document verschijnt jaarlijks vóór 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt
gepubliceerd op de website.
Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op
het betreffende verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk 1-7-2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee
andere collega zorgorganisaties.
In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de
relevante beroepsorganisatie.
Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1-1-18 over een kwaliteitsmanagementsysteem.
Verpleeghuisorganisaties werken aan kwaliteit volgens heldere verantwoordelijkheidsverdelingen en check &
Balances. Dit geldt voor zowel hiërarchisch organisaties als voor organisatie met zelfsturing.
Verpleeghuisorganisaties beschikken over een actueel kwaliteitsplan, dat is opgesteld in samenwerking met
cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden.
Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt voorafgaand aan de vaststelling voor feedback
voorgelegd aan tenminste twee collega-organisaties van het lerend netwerk.
Het kwaliteitsplan staat niet naast maar maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de begrotings- en
jaarplancyclus in de zorgorganisatie.
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De RvB is eindverantwoordelijk voor en daarmee aanspreekbaar op het kwaliteitsplan
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-cyclisch feedback, continue reflectie en dialoog wordt gestimuleerd en vindt in een open klimaat plaats.
Er is voor alle zorgverleners en bestuurders tijd en ruimte beschikbaar om op gezette tijden mee te lopen bij
een collega organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit geregeld wordt is onderdeel van het
kwaliteitsplan.
Uitwisseling van kennis is hier eveneens een onderdeel van. Nieuwe kennis die hierdoor beschikbaar komt,
moet actief verbonden worden met onderzoek, onderwijs en beleid.
Leiderschap, governance en management
Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door opname van een
specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van
Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur
met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen
zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer.
Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens de geldende versie van
de Zorgbrede Governance Code.
De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader
verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van
Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe.
De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de oprichting van
een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar
organisatie, of door andere vormen waaronder digitale platforms.
De organisatie formuleert in samenspraak met belanghebbenden een heldere visie op haar meerwaarde voor
cliënten en hun naasten: waar gaat en staat de organisatie voor.
De organisatie formuleert in samenspraak met belanghebbenden een visie op zorg, ondersteuning en
behandeling vanuit de focus kwaliteit van leven.
Bovenstaande onderdelen van de visie zijn opgenomen in het kwaliteitsplan, alsook in de strategische koers
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van de organisatie.



























































































De organisatie formuleert in samenspraak met belanghebbenden een set van gedeelde waarden
De organisatie stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt de veiligheid van de cliënt
te allen tijde.
De organisatie creëert de randvoorwaarden voor het vakmanschap van haar zorgverleners.
De organisatie zorgt voor synergie tussen cultuur en regels, met als doel een cultuur te creëren van waaruit
de juiste zaken geregeld worden en het gewenste gedrag mogelijk is.
De Raad van Bestuur stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgverleners en
cliënt/naasten binnen de organisatie.
De Raad van Bestuur van de zorgorganisatie maakt verbinding met en tussen binnen- en buitenwereld.
De Raad van Bestuur heeft overzicht op de verantwoordelijkheden van de organisatie en specifiek ook op
zijn/haar verantwoordelijkheden ten aanzien van kwaliteit.
De Raad van Bestuur grijpt tijdig in als dat voor borging van de veiligheid en kwaliteit van de zorg
noodzakelijk is, alsmede voor aspecten die de kwaliteit van leven van cliënten ondersteunen.
De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat opbouw en de omvang van het personeelsbestand bij de visie, taken en
doelgroep passen.
De Raad van Bestuur faciliteert het werk van de cliëntenraad.
De Raad van Bestuur werkt volgens wettelijke kaders van Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en Wet
Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).
De Raad van Bestuur heeft de regie over het dynamisch kwaliteitsontwikkelproces zoals beschreven in
hoofdstuk 4, door verantwoordelijkheid te nemen voor het samen met alle belanghebbende maken en
gebruiken van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.
De Raad van Bestuur speelt een actieve rol bij totstandkoming en actief onderhouden van lerend (regionaal)
netwerk.
De organisatie maakt duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverleners in de
keten.
Indien dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met
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vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.









































































Kleinere zorgorganisaties kunnen gezien hun schaalgrootte op dit punt onderling samenwerking zoeken.
Personeelssamenstelling
Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken van de tijdelijke normen
die beschreven zijn in paragraaf 6.3, totdat de sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld
voor voldoende en vakbekwaam personeel.
Vanaf 1-1-18 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega
organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd in het
kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag.
Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie,
reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in
het kwaliteitsverslag.
Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond
het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten.
Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de
aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. Wanneer een
bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij kan ook gedacht
worden aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. Dit kwaliteitskader vraagt wel nadrukkelijke aandacht
voor de afbakening tussen professionele verantwoordelijkheid en de inzet van familie en vrijwilligers.
In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en
competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag-invulling
van cliënten.
De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van hun
achtergrond en persoonlijke wensen.
Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en
(zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken.
Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of
behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse.
Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of
behandeling 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30
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minuten ter plaatse.
Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende
complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen specialist
ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar
andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), ingang
zetten ‘meer-zorg’.
Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie,
reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het kwaliteitsplan. Cao afspraken en eisen
van de beroepsvereniging hierover worden nageleefd en de beoogde CAO gelden worden hiervoor ingezet.
Vanaf 1-1-18 is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega
organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd in het
kwaliteitsplan.
Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er of contactverzorgende deel te nemen aan multidisciplinair
overleg.
Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een deel van de
deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire) aandacht.
Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun vakbekwaamheid aantoonbaar
versterkt (op basis van de diverse onderdelen van dit kwaliteitskader en nadrukkelijke aandacht voor omgaan
met zorgdilemma’s en adequate zorg bij het levenseinde).
Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde komen.























































Hulpbronnen
De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 2017
beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, bespreking met interne en
externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan.
Gebruik van informatie
Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te
verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten. De informatie over cliëntervaringen is onderdeel
van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt worden voor verbetering en voor keuzeinformatie voor (potentiële) cliënten.
De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijkse kwaliteitsverslag en kan onder andere
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gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiele) cliënten.
Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar
2016 minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score16 (NPS) score per locatie (volgens
KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag
van Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot NPS is onderdeel van het
jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te
worden bij de Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet
aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut.
Informatie wordt zoveel mogelijk op efficiënte wijze verzameld tijdens het zorgproces in het werk en gebruikt
om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te plannen en te verbeteren.
Het verzamelen, vastleggen en beheren van data en informatie vindt plaats op een veilige en effectieve wijze.
(Wettelijke) vastgestelde privacy- en veiligheidseisen worden hierbij gevolgd.
Niet alleen het verzamelen is van belang maar ook het uitwisselen van en reflecteren op kwaliteitsinformatie
tussen interne en externe stakeholders binnen een zorgorganisatie.
Nieuwe kennis en ervaringen die beschikbaar komen vanuit de collegiale uitwisselingen tussen
zorgorganisaties zouden actief verbonden moeten worden met onderzoek, onderwijs en beleid. Hierin is een
rol weggelegd voor (universitaire) kennisnetwerken en kennisinstituten. Zie ook hoofdstuk 4.
Mogelijkheden worden verkend voor landelijke kwaliteitsregistraties op het terrein van verpleeghuiszorg
voor specifieke doelgroepen. Zie hoofdstuk 3.
Registraties die voorwaardelijk zijn voor een goed zorg- behandel- en ondersteuningsproces worden zoveel
mogelijk uit bestaande administratieve datasystemen betrokken. Hierbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld een systeem van de apotheker in het licht van medicatieveiligheid en systematisch inzicht in
aard en omvang van ongeplande ziekenhuisopnames.
Aanvullende gegevensverzameling vindt niet plaats of is slechts bij uitzondering aan de orde.
Kwaliteitsverslag inclusief cliëntversie zijn openbaar toegankelijk via o.a. de website van de zorgorganisatie,
de Openbare Database van Zorginstituut Nederland en een publieke website.
De aan de Openbare Database van het Zorginstituut aangeleverde data worden ontsloten op publieke
websites, zoals www.kiesbeter.nl
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