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1. Inleiding 

 

In 2017 heeft het Rijk het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd, dat vertelt wat cliënten en hun 

mantelzorgers van de ouderenzorg mogen verwachten. Het kader stelt zorgorganisaties ambitieuze doelen, 

waarbij persoonsgerichte zorg en continu leren en verbeteren van kwaliteit de essentie vormen. In lijn met 

dit Kwaliteitskader stelt Vrijwaard per 2017 jaarlijks een Kwaliteitsplan op, waarin beschreven staat op 

welke manier zij organisatiebreed en locatiespecifiek werkt aan kwaliteitsverbetering. In het onderhavige 

verslag legt Vrijwaard op hoofdlijnen verantwoording af over de behaalde resultaten in het jaar 2017. 

 

Zorgvisie en kernwaarden 

Vrijwaard is een zorgorganisatie die in de stad Den Helder wonen, welzijn en zorg met een menselijke maat 

aanbiedt. Inzet is het in stand houden van de eigen regie van elke cliënt en het bijdragen aan menselijk 

geluk. Vanuit een gastvrije benadering, denkend vanuit mogelijkheden, zorgen medewerkers van Vrijwaard 

ervoor dat cliënten en hun mantelzorgers zich welkom en thuis voelen. We vinden het belangrijk om kennis 

te hebben van de achtergrond van elke cliënt, om van daaruit de best passende zorg te kunnen bieden. De 

betrokkenheid van mantelzorgers is daarbij van essentiële waarde. Vanuit verbinding en vertrouwen 

werken we met en voor de cliënt aan kwaliteit en veiligheid.  

 

Kwaliteitsverbetering is in toenemende mate een uitdaging, waaraan dagelijks hard wordt gewerkt 

In de afgelopen jaren zijn de traditionele verzorgingshuizen in rap tempo afgebouwd. Mensen moeten 

langer thuis wonen, en daardoor neemt de zorgzwaarte in de verpleegtehuizen toe. Tegelijkertijd is er een 

tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel. Daardoor komt kwaliteit in de ouderenzorg onder druk 

te staan.  

Sinds 2015 heeft Vrijwaard extra ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van zorg met de programma’s 

Waardigheid & Trots en ‘Positief naar beter’. Twee thema’s stonden en staan centraal: het vervolgen van de 

ingeslagen weg naar veilige, goede zorg voor elke cliënt en het versterken van de zorgteams op weg naar 

zelfstandige teams. Bovendien heeft Vrijwaard met de bouw van nieuwe, kleinschalige zorgomgevingen 

ingespeeld op de veranderende zorgvraag, en de persoonsgerichte zorg die zij voorstaat met dit concept 

versterkt. Samen met een vast team van medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers wordt op deze 

locaties een huiselijke sfeer gecreëerd die het welzijn van de cliënten bevordert. Ook in de nabije toekomst 

blijft Vrijwaard investeren in het kleinschalige woonconcept, met als doel nóg betere zorg te bieden die 

aansluit op de leefwereld van iedere unieke cliënt. Dit betekent verder ontwikkelen van zelfstandige teams 

en het scholen van medewerkers op het gebied van kleinschalig wonen, en op de veelvoorkomende 

ziektebeelden onder de somatische cliëntgroep. Bovendien kijkt Vrijwaard continue naar de mogelijkheden 

om de zelfstandigheid van de bewoners te versterken met hulpmiddelen zoals ICT en innovatieve domotica. 

 

Binnen Vrijwaard wordt hard gewerkt aan kwaliteit. Primair wordt dat gedaan door de medewerkers die 

iedere dag directe zorg verlenen aan de cliënten. Daarnaast werkt het ‘Platform Kwaliteit’, de schakel 

tussen de zorg bestuur en management, aan beleidsontwikkeling en het meten en monitoren van kwaliteit. 

In de periodieke Kwaliteitsoverleggen spreken verpleging, verzorging, staf en management over wat goed 

gaat, wat beter kan, en hoe doelen en ambities gezamenlijk waargemaakt worden. Daarnaast zijn er aparte 

commissies die op thema verantwoordelijk zijn voor verbetering, zoals MIC en Hygiëne & Infectiepreventie.  

Ook de cliëntenraad heeft te maken met de kwaliteit van de zorg. Zij levert een bijdrage aan de 

systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van 

de cliënt. Dit gebeurt door cliëntenraadpleging, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur 

van Vrijwaard met betrekking tot kwaliteitsvraagstukken. 
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Reikwijdte en leeswijzer 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt kwaliteitseisen specifiek aan de zorg voor WLZ-geïndiceerde 

cliënten. Zodoende heeft dit verslag betrekking op de dienstverlening die aan die specifieke eisen moet 

voldoen. Dat betekent dat de huishoudelijke hulp, gemaksdiensten en thuiszorg in deze verantwoording 

buiten beschouwing worden gelaten. Wel wordt de ELV betrokken in de kwaliteitscyclus van de 

verpleeghuiszorg, omdat het gros van die kwaliteitsdoelen ook op deze afdeling van toepassing is. 

 

Het Kwaliteitskader deelt de kwaliteitseisen in in 8 basisthema’s voor goede en veilige zorg: 

persoonsgerichte zorg, wonen & welzijn, veiligheid, leren en werken aan kwaliteit, leiderschap en 

governance, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie. Deze thema’s 

komen achtereenvolgens aan de orde en bevatten een beschrijving van de prestaties van Vrijwaard in 2017. 
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2. Behaalde resultaten in 2017 op de 8 basisthema’s voor 
goede zorg 

 

2.1 Persoonsgerichte zorg 

Vanaf 2015 transformeert Vrijwaard zich van een traditioneel verzorgingshuis naar een verpleeghuis met 

‘zorg op maat in kleinschalige woonvoorzieningen’. Dit betekent dat er diverse veranderingen hebben 

plaatsgevonden. Nieuwe locaties zijn in gebruik genomen en andere locaties zijn heringedeeld in somatiek- 

en PG-teams, met als doel het leveren van de best passende zorg voor elke doelgroep.  

Om die best passende zorg te kunnen bieden, verdiepen we ons in elke cliënt. Sinds 2017 zoeken we met de 

nieuwe zogenaamde levensvragen verdieping op de individuele behoeftes en wensen van cliënten, en hoe 

het leven er thuis - zowel vroeger als recent - uit zag. Dit ‘levensverhaal’ wordt navolgbaar vastgelegd in het 

cliëntdossier en vertaald naar een zorgplan, dat de richtlijn vormt voor het dagelijks handelen van elke 

zorgmedewerker. Op die manier passen we onze zorg zo goed mogelijk aan op de individuele cliënt, zodat 

het verblijf bij Vrijwaard zoveel mogelijk voelt als thuis.  

 

Zowel in 2017 als ook in de nabije toekomst zoekt Vrijwaard in partnerschap met de cliëntenraad en 

mantelzorgers naar de weg van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit doen we om de eigen regie en 

samenredzaamheid ten behoeve van de kwetsbare ouderen te bevorderen. 

 

In lijn met de transitie naar kleinschalig wonen zijn medewerkers geschoold in persoonsgerichte zorg 

In aansluiting op de verandering naar kleinschalige woonvormen, is in 2017 in samenwerking met het ROC 

gestart met de scholing van de medewerkers op ‘persoonsgerichte zorg in kleinschalige woonvormen’. 

Tijdens deze driedaagse scholing leren medewerkers onder andere over de Kitwood-methode, praktisch 

invulling geven aan een zinvolle dagbesteding en het versterken van de relatie en betrokkenheid met en 

van de mantelzorger. Ook de medewerkers van de nieuwe locatie ’t Landhuis, welke geopend is in maart 

2018, worden geschoold op dit concept. Het voornaamste aantoonbare resultaat dat is bereikt, is 

bewustwording onder medewerkers over wat de inhoud is van het kwaliteitskader.  

 

Het elektronische cliëntdossier wordt verbeterd ten behoeve van persoonsgerichte zorg en vermindering van 

administratieve lasten 

In 2017 is gestart met een langdurig project dat is gericht op optimalisatie van het huidige elektronische 

cliëntdossier (ECD). Zowel op de inhoud als de wijze van gebruik wordt het systeem zodanig aangepakt, dat 

dossiervoering zo min mogelijk tijd wegneemt van de zorg voor de cliënten. Daarbij zorgen we ervoor dat 

het ECD beter ondersteunt aan persoonsgerichte zorg, door het per cliënt te personaliseren. Zo garanderen 

we dat ook invallers en uitzendkrachten de beste passende zorg kunnen leveren. Daarbij hebben we in 

2017 veel aandacht besteed aan de betrokkenheid en communicatie met mantelzorgers via het ECD. In het 

najaar van 2018 wordt het project afgerond.  

In 2017 is met name aandacht besteed aan de technische aanpassingen van het systeem NEDAP, waarin het 

elektronische dossier zit. In 2018 moeten de inhoudelijke en met name technische aanpassingen klaar zijn 

en zijn medewerkers begeleid bij het gebruik van het vernieuwde elektronisch dossier. Dit betekent dat in 

2017 de administratieve lasten nog niet zijn verminderd als gevolg van het aanpassen van het elektronisch 

dossier. De volgende stap in 2018 is het stoppen met het papieren dossier op de locaties. Deze stap heeft 

direct een vermindering van de administratieve lasten tot gevolg. 
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2.2 Wonen en welzijn 

Omdat burgers langer thuis moeten wonen, zijn mensen gemiddeld zieker wanneer zij in een verpleeghuis 

gaan wonen. Behandeling gericht op genezing is niet mogelijk, en daardoor ligt een extra nadruk op 

bevordering van welzijn en ‘wonen zoals thuis’. Om die reden vindt Vrijwaard het belangrijk dat 

medewerkers zich zo goed mogelijk verdiepen in de leefwereld van de cliënten, onder andere door het 

optekenen van het eerder genoemde levensverhaal dat als basis wordt gebruikt voor de dagelijkse zorg en 

ondersteuning. 

Verder worden, waar mogelijk met inzet van vrijwilligers, activiteiten georganiseerd ten behoeve van een 

zinvolle dagbesteding. Carnaval, ladies night en beweeggroepen bijvoorbeeld, zijn terugkerende 

activiteiten, maar er is ook ruimte voor individuele aandacht en activiteit. In elk geval zoeken we bij het 

organiseren van activiteiten aansluiting bij de persoonlijke interesses en mogelijkheden van onze bewoners.  

 

Behoud van welzijn in de overgang naar kleinschalig wonen 

Zoals eerder beschreven heeft Vrijwaard in samenwerking met Helderse woningcorporaties nieuwbouw 

gepleegd. Een groot aantal cliënten is van een grootschalige locatie naar een kleinschalige locatie verhuisd. 

Die verhuizing is intensief voor zowel bewoners als medewerkers. Van een grote locatie met veel 

bedrijvigheid en een restaurant naar kleinschalig wonen/werken in kleine teams, is een flinke omslag. Met 

de opening van locatie Dyckzicht in maart 2017 is alles in het werk gesteld om de verhuizing zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, met behoud van kwaliteit, veiligheid, en zo veel mogelijk dagelijkse structuur en 

stabiliteit. Van tevoren is in kaart gebracht of en op welk vlak de stabiliteit van elke bewoner door de 

verhuizing mogelijk verstoord zou kunnen raken, waarop medewerkers hebben gesignaleerd. Ook zijn 

familie en mantelzorgers ruim van tevoren betrokken via familieavonden en kennismakingsgesprekken, 

zodat ‘korte lijntjes’ zijn gesmeed tussen hen en de zorgmedewerkers. De leerpunten van die verhuizing zijn 

meegenomen in de voorbereiding van de verhuizing van cliënten naar de volgende nieuwe locatie, te weten 

’t Landhuis dat in maart 2018 is geopend.  

 

Inspraak van bewoners en betrokkenheid van mantelzorgers is belangrijk voor goede zorg 

Welzijn vanuit eigen regie is fundamenteel voor de huidige tijd. Ook de medewerkers van Vrijwaard zijn van 

oudsher gewend om ‘over te nemen’ en te ‘zorgen voor’. Nu eigen regie steeds belangrijker wordt, wordt er 

continu aandacht besteed aan de verschuiving naar een meer ondersteunende en faciliterende rol van de 

zorgmedewerker, náást de rol van de familie en/of mantelzorger. Teamcoaches en managers coachen in 

werkoverleggen en on the job op deze verandering in rolopvatting. Bovendien wordt op meerdere 

manieren geïnvesteerd in versterking van de verbinding met mantelzorgers, o.a. middels het 

mantelzorgportaal (Caren), het cliënttevredenheidsonderzoek, het cliëntgebonden multidisciplinair overleg 

(MDO), en is de rol van familie en naasten een vast bespreekpunt bij aanvang van de zorg. Er is veel 

informeel contact tussen cliënt, familie/mantelzorger en de medewerkers van de teams. Bij nieuwe 

bewoners wordt bij de eerste kennismaking al aangegeven welke visie Vrijwaard heeft op het leveren van 

goede zorg en hoe men daar invulling aan geeft. 

Daarnaast heeft Vrijwaard in 2017 op de Westhoek, de locatie voor cliënten met een somatische indicatie, 

een Bewonersraad opgericht. Dit is een succesvol inspraakorgaan, waarin bewoners en verpleging en 

verzorging in gesprek gaan over het dagelijks reilen en zeilen van de locatie, en behoeftes ten aanzien van 

bijvoorbeeld eten en drinken en zinvolle dagbesteding aan de orde komen. Zo stimuleren we eigen regie en 

samenredzaamheid. In 2018 wordt deze bewonersraad ook op andere afdelingen binnen Vrijwaard 

geïntroduceerd (zowel somatiek als PG). 
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2.3 Veiligheid 

In het Kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op 4 basisveiligheidsthema’s, te weten medicatieveiligheid, 

beperkt gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, en preventie van decubitus en acute 

ziekenhuisopnames.  

 

Veiligheid wordt vergroot door periodieke inventarisatie van cliëntgebonden risico’s 

Basaal voor veilige, goede zorg is de zorgleefplancyclus. In 2015 zijn alle medewerkers getraind in de RAI 

(Residence Assessment Instrument), een uitgebreide methodiek voor cliëntgebonden risico-inventarisatie. 

In 2017 is het een vaste afspraak geworden om deze inventarisatie af te nemen bij elke intramurale cliënt 

(ZZP 1 t/m 10). Zo is van elke cliënt in beeld of er kans is op risico’s zoals bijvoorbeeld decubitus of 

depressie, waardoor tijdig geïntervenieerd kan worden. Twee keer per jaar wordt een MDO gehouden 

waarin deze risico’s en het welzijn van elke bewoner uitgebreid worden besproken, onder begeleiding van 

de specialist ouderengeneeskunde of (indien mogelijk) de huisarts. Met het project ECD (zie paragraaf 2.1) 

is in 2017 een start gemaakt met de optimalisatie van de technologische ondersteuning van de 

zorgleefplancyclus. De optimalisatie van de technologische ondersteuning van het cliëntdossier wordt eind 

2018 gerealiseerd door aanpassingen aan het systeem NEDAP. 

 

Verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen verdient continue aandacht 

In de laatste jaren wordt landelijk gestuurd op het zoveel mogelijk terugdringen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen, waaronder ook het gebruik van psychofarmaca tegen onrust. Het beleid vrijheidsbeperkende 

maatregelen is in 2017 geëvalueerd en bijgesteld, zodat we voldoen aan de landelijke richtlijnen. Binnen 

Vrijwaard wordt gestuurd op verantwoorde inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Tijdens het 

multidisciplinair overleg wordt beoordeeld of er nog interventies mogelijk zijn om het welbevinden van de 

cliënt te verbeteren of de omgeving van de cliënt aan te passen, zodat (ernstig) nadeel voor de cliënt kan 

worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het bieden van extra aandacht of begeleiding, 

aanpassingen in de (woon)omgevingen een andere benaderingswijze. Door middel van 

benaderingsadviezen wordt bijvoorbeeld onrust voorkomen, waardoor medicatie niet nodig is. Ook is het 

nieuwe alarmsysteem op Dyckzicht en het Landhuis op maat in te stellen, waardoor de mate van 

vrijheidsbeperking wordt beperkt.  Preventie en structurele evaluatie van de inzet van maatregelen zijn 

basaal voor verantwoorde inzet.  

 

Er wordt per locatie bijgehouden welke maatregelen worden ingezet, zodat ook externe verantwoording 

kan worden afgelegd. Op peildatum 29 juni 2018 werden bij ondergenoemd aantal cliënten per locatie in de 

afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel ingezet (mechanisch/elektronisch). 

 

 Golfstroom Ten Anker Westhoek Lyceumhof Dyckzicht 

Aantal cliënten met een VBM  6 0 0 15 22 

Totaal aantal cliënten per locatie 69 23 24 25 29 

Percentage 8% 0% 0% 75% 60% 
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Op peildatum 29 juni 2018 gebruikten ondergenoemd aantal cliënten per locatie in de afgelopen 30 dagen 

psychofarmaca. 

 

 Golfstroom Ten Anker Westhoek Lyceumhof Dyckzicht 

Aantal cliënten met continue 

psychofarmaca  

26 10 11 10 15 

Totaal aantal cliënten per locatie 69 23 24 25 29 

Percentage 38% 43% 46% 40% 52% 

 

 

Preventie van decubitus  

Binnen Vrijwaard worden de standaard maatregelen getroffen om decubitus te voorkomen of te genezen. 

Twee goed geschoolde wondverpleegkundigen zien in alle locaties toe op het adequaat voorkomen en 

behandelen van decubitus. Hulpmiddelen in het kader van preventie, zoals antidecubitusmatrassen, 

worden standaard ingezet bij een vastgesteld risico. Op peildatum 28 juni 2018 hebben 6 cliënten decubitus 

van graad 2 of hoger. Dat is 3,5% van het totaal aantal Wlz-cliënten. Van alle cliënten heeft een bespreking 

met de verpleegkundigen en verzorgenden van de locatie plaatsgevonden over de aard van de decubitus, 

de interventies en het verloop. 

 

Advance care planning en preventie van acute ziekenhuisopnames 

Door middel van advance care planning wordt bij elke cliënt in kaart gebracht welke zorg het best passend 

is op de korte termijn en bij veranderingen in de gezondheidstoestand. Dit kan per persoon verschillen, 

afhankelijk van de opvattingen en wensen van de cliënt. De specialist ouderengeneeskunde voert hierover 

het gesprek en legt dit goed vast in het dossier, zodat de zorgmedewerker precies weet wat hij of zij moet 

doen in elke (acute) situatie. Voor cliënten wiens hoofdbehandelaar een huisarts is, worden ook afspraken 

vastgelegd rondom reanimeren, levensverlengende behandelingen en ziekenhuisopnamen. Van 100% van 

de cliënten van Vrijwaard liggen deze afspraken vast. 

 

MIC, medicatiereview en bevordering van medicatieveiligheid door de invoering van medicijnkarren 

In 2017 zijn op de locaties Golfstroom en Dyckzicht medicijnkarren ingevoerd om de medicatieveiligheid te 

vergroten. Deze manier van uitgifte is bedoeld om het aantal medicatiefouten terug te dringen omdat de 

toedienlijsten centraal worden bewaard en medicijnen dichtbij de cliënt worden gedeeld. De 

kwaliteitsverpleegkundige heeft een belangrijke rol gespeeld in de coaching van de verpleging en verzorging 

ten aanzien van het gebruik van de karren. Naast de karren is in 2017 veel aandacht besteed aan het 

melden van medicatiefouten, zodat er gericht geleerd en verbeterd kan worden. In het kader hiervan is de 

meldingsprocedure vergemakkelijkt.  

 

In het laatste kwartaal van 2017 zijn de onderstaande aantallen val- en medicatieincidenten gemeld. De 

MIC-rapportage op afdelingsniveau wordt op 100% van de afdelingen minimaal driemaandelijks in een 

teambespreking aan de orde gesteld. 

 

 Golfstroom Ten Anker Westhoek Lyceumhof Dyckzicht 

Valincidenten 34 50 14 20 33 

Medicatie-incidenten 42 52 36 73 17 
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Op peildatum 28 juni 2018 heeft bij ondergenoemd aantal cliënten per locatie in de afgelopen 6 maanden 

een medicatiereview plaatsgevonden. Omdat er criteria aan de medicatiereview zijn verbonden, hoeft 

overigens niet bij elke cliënt een formele review te worden gedaan. 

 

 Golfstroom Ten Anker Westhoek Lyceumhof Dyckzicht 

Aantal medicatiereviews 24 1 7 10 3 

Totaal aantal cliënten per 

locatie 

69 23 24 25 29 

Percentage 35% 4% 29% 40% 10% 

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 

 

Kwaliteitsplan 

Vrijwaard verzamelt structureel kwaliteitsgegevens, door middel van bijvoorbeeld audits en het 

cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten uit deze onderzoeken worden o.a. gebruikt voor het 

formuleren van het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan 2017 is ontstaan door het houden van interviews met 

teams, teamcoaches en verpleegkundigen. Daarna is het kwaliteitsplan voor advies naar de cliëntenraad 

gestuurd. In 2018 zal er een kwaliteitscommissie worden geformeerd bestaande uit de kwaliteit 

coördinator, kwaliteitsverpleegkundige, teamleiders, manager zorg en cliëntenraadslid met 

aandachtsgebied Kwaliteit. De ervaringen opgedaan in 2017 en gegevens uit de diverse onderzoeken en 

audits in 2018 worden voor 2019 vertaald naar een kwaliteitsplan waarin ambities worden geformuleerd op 

zowel organisatie- als locatieniveau.  

Per kwartaal is er overleg tussen de afdeling kwaliteit, teamcoaches en de managers zorg over de voortgang 

van de resultaten op de verbeterparagrafen per locatie vanuit het kwaliteitsjaarplan en wordt waar nodig 

bijgestuurd. In juli na het kalenderjaar waarop het kwaliteitsplan van toepassing is, legt Vrijwaard in een 

kwaliteitsverslag interne en externe verantwoording af over de behaalde resultaten middels een openbaar 

kwaliteitsverslag als deze. 

  

Auditen, meten en monitoren is essentieel om gericht te kunnen verbeteren 

Vrijwaard hecht waarde aan het structureel meten van kwaliteit en veiligheid. In 2017 is een dashboard 

ontwikkeld waarin kwantitatieve gegevens ten aanzien van de basisveiligheidsthema’s kunnen worden 

verzameld en geanalyseerd. Kwaliteitsgegevens worden structureel besproken in het managementoverleg 

en met de verpleegkundigen in de periodieke kwaliteitsoverleggen. In die besprekingen wordt bepaald of 

en welke verbeteracties noodzakelijk zijn om de veiligheid verder te vergroten.  

Naast de 4 veiligheidsthema’s worden ook MIC en MIM geregistreerd. In 2017, maar ook in de jaren ervoor, 

is aandacht besteed aan het bevorderen van de meldcultuur. Ook deze registraties worden structureel 

besproken in het managementoverleg, als ook in de MIC-commissie en in de teams. Waar nodig wordt een 

vertaling gemaakt naar structurele verbetermaatregelen. Voorbeelden zijn het invoeren van 

bewegingsgroepen om valincidenten te verminderen, en intercollegiale controle op het dubbel aftekenen 

van medicatie.  

 

Een andere belangrijke methode om zicht te houden op kwaliteit, zijn de periodieke audits. Ook in 2017 

heeft 4 keer een interne audit plaatsgevonden op voor Vrijwaard essentiële thema’s als sturen op kwaliteit, 

de zorgleefplancyclus, medicatieveiligheid, mondzorg, hygiëne en infectiepreventie, vrijheidsbeperkende 

maatregelen, woon-/leefsfeer en veiligheid. Uit de resultaten kwam een aantal punten naar voren waar 

tevens verbeteracties aan zijn gekoppeld, waaronder:  
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• Het proces rondom MIC-meldingen wordt ervaren als belastend, voornaamste reden is dat de 

vragenlijst lang was, er meerdere oorzaken aan een melding gekoppeld konden worden en het 

invullen tijdrovend was. Verbeteractie: er wordt gewerkt aan een andere procedure en de 

kwaliteitsverpleegkundige coacht op het zorgvuldig en tijdig melden en opvolgen van incidenten in 

de teams. 

• Bij het gebruik van het kwaliteitsplein werden knelpunten bevonden in het opzoeken van 

procedures, formulieren en beleidsdocumenten. Verbeteractie: de zoekfunctie van het 

kwaliteitsplein is verbeterd en de synoniemenlijst is aangescherpt. 

• Risicovolle medicatie werd niet altijd dubbel afgetekend. Verbeteractie: bewustwording is vergroot 

door met name coaching on the job door verpleegkundigen, teamcoaches en 

kwaliteitsverpleegkundige.  

 

Om een verdieping te geven aan de auditcyclus, is besloten om per 2018 naast een interne audit ook een 

externe audit te laten uitvoeren. Zo waarborgen we een onafhankelijke en objectieve blik op de stand van 

zaken, dat als goede basis kan dienen voor gerichte verbeteracties per locatie, en waardevolle input levert 

voor het voornoemde jaarlijkse kwaliteitsplan. 

 

Op bestuurlijk niveau zijn gesprekken gestart om een lerend netwerk te gaan vormen dat in 2018 wordt 

ontsloten voor alle medewerkers 

Vrijwaard vormt sinds 2017 op bestuurlijk niveau een leernetwerk met de zorginstellingen Tellus en 

Omring. Op dit bestuurlijke niveau zijn gesprekken gevoerd over welk e doelen men wil bereiken in het 

netwerk, en welke aanpak en structuur daarbij passen. Het belangrijkste doel van dit netwerk is vooralsnog 

het laten meelopen van medewerkers bij collega-instellingen om op deze wijze te leren van elkaar en 

nieuwe ideeën op te doen. Op bestuurlijk niveau is het doel vooralsnog het uitwisselen van de 

kwaliteitsplannen en het geven van adviezen aan elkaar met betrekking tot het plan en mogelijke uitvoering 

ervan. Ook op bestuurlijk niveau gaat het om leren van elkaar en het uitwisselen van ideeën en daar waar 

mogelijk het laten ontstaan van samenwerkingsverbanden. 

 

‘Radicale vernieuwing’ van regels naar relaties  

Het initiatief voor de beweging ‘Radicale vernieuwing’ is ontstaan vanuit het LOC (Landelijke Organisatie 

Cliëntenraden). De beweging stelt de individuele wensen van de cliënt centraal, met zo min mogelijk 

regeldruk. De Cliëntenraad van Vrijwaard heeft een centrale rol gehad in het initiëren van de beweging 

binnen Vrijwaard. In 2017 zijn o.a. sessies geweest met het MT, middenkader en de zorg over voorbeelden 

hoe het anders zou kunnen. Op 18 oktober 2017 is er tevens een informatieavond georganiseerd rond dit 

thema waarbij alle stakeholders aanwezig waren. 

Vrijwaard heeft de keuze gemaakt om op de kleinschalige afdelingen van De Golfstroom te starten en 

samen met het team te gaan ontdekken welke regels noodzakelijk zijn om de individuele wensen van de 

cliënt centraal te stellen. In de praktijk verloopt dit traject langzaam. Reden is dat het afleren van oude 

gewoonten en eigen regels moeilijk af te leren zijn. Dit proces zal in 2018 voortgang hebben 

 

 

2.5 Leiderschap, governance en management 

In 2017 heeft onder dynamische omstandigheden een bestuurswisseling plaatsgevonden. De organisatie 

heeft in het verslagjaar in een dusdanig stadium gezeten, waarin aan een veelvuldigheid aan projecten 

gestalte werd gegeven, nieuwbouwprojecten tot stand zijn gekomen en voldaan moest worden aan de 

eisen die gesteld werden op het gebied van kwaliteit en veiligheid.  
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In de lijn van de Governance Code is ingezet op de continue verbinding tussen de Raad van Bestuur als 

vertegenwoordiger van de organisatie met haar medezeggenschapsorganen  

Er is  ingezet op het prioriteren van met name de basis op orde te krijgen en te houden en de kwaliteit niet 

alleen te beschrijven maar ook te borgen in alle facetten van de organisatie. De contouren, de structuur, 

hiervan zijn in 2017 vorm gegeven door onder andere de eerder beschreven organisatie van kwaliteit.  

 

Met Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad voert de Raad van Bestuur structureel overleg 

over de interne bedrijfsvoering. De cliëntenraad en ondernemingsraad worden conform de landelijke 

regelgeving betrokken bij verbetervoorstellen en veranderingen. Afhankelijk van de aard en achtergrond 

hebben zij advies- of instemmingsrecht. In het verslagjaar betrof dit drietal adviezen op het gebied van 

kwaliteit. 

 

De ontwikkeling naar dynamisch toezichthouden is ingezet waarbij leden van de Raad van Toezicht, 

ondernemingsraad en cliëntenraad een aandachtsgebied hebben specifiek op een bepaald onderdeel, 

waaronder kwaliteit.  

 

Door o.a. het bijwonen van teamoverleggen, overleggen met het verpleegkundig team en teamcoaches 

ontstaat verbinding tussen hen en de Raad van Bestuur. Tevens levert het waardevolle informatie op om te 

komen tot de essentie van wat nodig is binnen de organisatie, een team of bij een individu om 

daadwerkelijke kwaliteit te kunnen bieden.  

 

2.6 Personeelssamenstelling  

 

Strategische personeelsplanning en deskundigheidsbevordering  

In 2017 heeft de focus gelegen op deskundigheidsbevordering op het gebied van kleinschalig wonen en 

persoonsgerichte zorg. Conform het opleidingsplan zijn er bovendien scholingen geboden op het gebied van 

omgaan met onbegrepen gedrag, Parkinson en dementie. Een belangrijke verplichte training is de BOPZ, en 

wat dit betekent voor de dagelijkse werkzaamheden en zorgverlening, de werking van medicatie, en het 

omgaan met de regelgeving omtrent vrijheidsbeperking. In 2017 hebben 25 medewerkers een BOPZ 

training gehad. 

 

Teams worden meegenomen in het opstarten van intervisiemomenten met als doel om van elkaar te leren 

en open het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Recente voorbeelden laten zien dat dit een positief 

effect heeft op de kwaliteit in een team maar ook in de aanspreekbaarheid van elkaar, het geven en 

ontvangen van feedback.  

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

Vastgoed  

Vrijwaard streeft naar een situatie waarin vastgoed, technologie en facilitaire zaken zodanig worden ingezet 

dat zij ondersteunend zijn aan de visie op goede zorg: het in stand houden van de eigen regie van de 

bewoners. Kleinschalige woonvoorzieningen vormen hierin het fundament voor Vrijwaard.  

 

Begin 2017 is de locatie Dyckzicht geopend. In Dyckzicht zijn drie etages gerealiseerd voor 27 woningen 

voor kleinschalig wonen, zowel somatisch als psychogeriatrisch. Iedere etage bestaat uit 9 woningen met 

een gezamenlijke huiskamer.  
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Het team, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers, organiseren naast de reguliere zorgverlening ook het 

huishouden in de brede vorm rondom de bewoner. Zo wordt door het team gekookt, activiteiten 

georganiseerd en de was verzorgd. Door de kleinschalige setting leren medewerkers de bewoners en diens 

wensen en behoeftes goed kennen. Het team onderhoudt nauwgezet contact met familie en 

mantelzorgers, en betrekt hen bij het zorgproces. Er wordt met name geïnvesteerd op het aangaan van de 

dialoog en versterken van kennis op ziektebeelden en het vormgeven van persoonsgerichte zorg door o.a. 

het in kaart brengen van de levensgeschiedenis, methodisch werken en de contacten met het netwerk.  

 

Technologie (nieuwe sensortechnologie) 

Om de veiligheid, eigen regie en privacy te bevorderen, is op de PG-woningen van Dyckzicht, innovatieve 

sensortechnologie ingevoerd. Sensoren kunnen op individueel niveau afgesteld worden, op basis van de 

wensen en behoeftes van de cliënt - in afstemming met mantelzorgers.  

Het biedt de bewoner meer vrijheid daar er op afstand gevolgd kan worden of de bewoner de deur 

uitloopt, uit bed komt of valt. Voor de medewerker is er meer rust ontstaan en aandacht voor de bewoners 

van de woning. 

Deze technologie zal in 2018 verder uitgerold worden op een aantal andere locaties van Vrijwaard. 

 

2.8 Gebruik van informatie 

 

Het meten en monitoren van cliëntervaringen – Zorgkaart Nederland  

Vrijwaard wil de kwaliteit van haar dienstverlening inzichtelijk maken voor zowel interne als externe 

stakeholders. Daartoe wordt het gebruik van ZorgkaartNederland gestimuleerd en ervaringen van de 

cliënten periodiek geïnventariseerd. Eind 2017 is met de Patiëntenfederatie Nederland overeengekomen 

om in het voorjaar van 2018 interviewteams de locaties Westhoek en De Golfstroom te laten bezoeken. 

Hiermee krijgt het aantal waarderingen een upgrade.  

 

Vrijwaard staat sinds 2017 met al haar locaties op ZorgkaartNederland. Het gebruik hiervan door cliënten 

en mantelzorgers wordt gestimuleerd door de regeltakers kwaliteit, de verpleegkundigen, teamcoaches en 

managers.  

In een aantal administratieve processen is het inzetten van Zorgkaart Nederland nu opgenomen, dit geldt 

voor: 

- Procedure eerstelijnsverblijf  

- Procedure evaluatiegesprek cliënt 

- Evaluatieformulier na einde zorg, service- of dienstverlening 

- Introductie nieuwe cliënt (checklist opnamepakket) 

- Evaluatieformulier na start zorg, service- of dienstverlening 

- Evaluatieformulier na overlijden  

 

Dit betekent dat bij het gebruik van deze procedures en formulieren, automatisch de vraag over Zorgkaart 

Nederland tevoorschijn komt. Ter ondersteuning van het geheel heeft iedere locatie en team een 

promotiepakket bestaande uit posters, flyers en kleine kaartjes. Deze worden gebruikt gesprekken en om 

uit te delen aan de bewoners of mantelzorgers met het verzoek een review achter te laten op de website 

van Zorgkaart Nederland. Ook op andere manieren wordt het gebruik van ZorgkaartNederland bevorderd, 

zoals makkelijk bedienbare informatiezuilen. Tussentijdse metingen laten zien dat het aantal reviews op 

Zorgkaart Nederland voor Vrijwaard stijgt.  
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Het meten en monitoren van cliëntervaringen – Cliëntervaringsonderzoek 

In het najaar van 2017 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 

vragenlijst die opgesteld is op basis van de CQ-vragenlijst. Het onderzoek is door Vrijwaard uitgevoerd 

onder alle cliënten intramuraal en extramuraal. Daar waar het PG-cliënten betrof is de vragenlijst bij de 

mantelzorger aangeboden. De respons en de uitkomsten zijn verwerkt en geanalyseerd door een extern 

adviseur.  

De resultaten zijn geanalyseerd en in de teams vertaald naar verbetermaatregelen. De uitkomsten en 

interventies zijn in fysieke bijeenkomsten met cliënten en mantelzorgers gedeeld. In het onderzoek is onder 

andere gevraagd om de kwaliteit, deskundigheid, aandacht en samenwerking te beoordelen. De resultaten 

laten zien dat cliënten vinden dat er vakkundig en volgens afspraken wordt gewerkt. De ‘eigen regie’ wordt 

in stand gehouden, doordat medewerkers uitgaan van de mogelijkheden van elke cliënt en voldoende 

privacy bieden. Voor verbetering vatbaar zijn de beschikbare tijd voor elke cliënt, en de maaltijden. Het 

gemiddelde rapportcijfer voor Vrijwaard is een 7,7. Aan het eind van de vragenlijst is de vraag gesteld: ‘’Zou 

u Stichting Vrijwaard aanbevelen bij uw vrienden en familie?’’. Om aansluiting te hebben met de landelijks 

trend (Net Promotor Score, NPS) is deze vraag uitgedrukt in een tienpuntsschaal Veel cliënten gaven 

eenzelfde score voor het rapportcijfer en de NPS score. 

In 2018 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd middels een erkend instrument, wat ook als input zal 

dienen voor het kwaliteitsjaarplan 2019. 

 

 

Uitkomsten algemeen - intramuraal en thuiszorg Vrijwaard Intramuraal Thuiszorg 

Gemiddelde score  3,3 3,1 3,4 

Vakkundig werken 3,3 3,2 3,5 

Voldoende tijd voor de cliënt 3,0 2,8 3,2 

Voldoende aandacht voor de cliënt 3,3 3,1 3,4 

Voldoende inspelen op vragen en wensen 3,2 3,1 3,4 

Cliënt kan meebeslissen over zorg en ondersteuning 3,2 3,1 3,4 

Voldoende rekening houden met wat cliënt zelf kan 3,3 3,2 3,5 

Aan gemaakte afspraken houden 3,3 3,2 3,4 

Mantelzorger voldoende betrekken 3,2 3,3 3,1 

Samenwerking zorg en andere hulpverleners  3,4 3,3 3,5 

Client ervaart voldoende privacy 3,5 3,5 3,5 

Woonruimte wordt goed schoongehouden 3,3 3,1 3,7 

Tevreden over de maaltijden 2,9 2,9 2,7 

Voldoende mogelijkheid voor zinvolle dagbesteding 3,1 3,1 n.v.t. 

Voldoende informatie over mogelijkheden/rechten 3,0 2,9 3,1 

Gemiddeld rapportcijfer 7,7 7,5 8,0 

NPS-score (aanbevelingsvraag) 7,7 7,5 8,0 
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% cliënten dat een voldoende geeft 93% 92% 95% 

aantal cliënten dat een onvoldoende geeft 11  7  4  

 

 

 Uitstekend 

  Goed 

  Voldoende 

  Onvoldoende 

 


