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Managementsamenvatting 
 
Onderdeel 
kwaliteitskader 

Mate waarin 
organisatie 
voldoet 2017 

Acties voor kwaliteitsplan 2018 en volgende 
jaren 

Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

     
 

 Kennis, vaardigheden en materialen PDL verhogen 

 Invoering nieuw voedingsconcept 

 Implementatie beleid palliatieve zorg 

 Verbeteren werken met Mijn Verbetermeter 

Wonen en welzijn      
 

 Gespreksgroepen voor VPT cliënten initiëren 

 Toegang ECD cliënten en naasten 

 Haalbaarheid verkennen project Zorgdier 

 Vitaliteit en dagbestedingscoaches ook voor VPT 
cliënten 

 E-learning vrijwilligers en versterken tussen 
medewerkers en vrijwilligers  

Veiligheid      
 

 FTO structureel inbedden in overlegstructuur 

 Medicatieveiligheid zichtbaar verbeteren, aantal 
fouten daalt 

 Prevalentiemeting decubitus herhalen gecombineerd 
met casuïstiekbesprekingen 

 Zorginhoudelijk indicatoren: herhaalde meting 

 Aanstellen extra kwaliteitsverpleegkundige 

 Verbeteren PDCA cyclus 

Leren en verbeteren van 
kwaliteit 

     
 

 Uitbouwen lerend netwerk (verdieping en verbreding) 

 Samen leren en verbeteren intern beter in begroting 
onderbrengen 

 Rol en positionering kwaliteitscommissies monitoren 
en PDCA cyclus kwaliteitscommissies verbeteren 

 Voorzetting functie FG, bewustzijn privacy en 
informatieveiligheid, ondersteuning data portabiliteit 

Leiderschap, governance en 
management 

     
 

 Organiseren twee bijeenkomsten participatiekliniek 

 VAR deel en leerbijeenkomst ook voor medewerkers 
lerend netwerk 

 Project stuurinformatie verbreden en verdiepen 

Personeelssamenstelling       
 

 Personele bezetting teams (kwantitatief en 
kwalitatief) verbeteren 

 Verzuimcoach inzetten ikv continue en 
systematische aandacht voor daling ziekteverzuim 

 Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen 
verpleegkundig specialist 

 Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en 
stagiaires 

 Strategische personeelsbeleid (functieprofielen 
andere welk beleid) 

 Leerafdeling? 

 WT middelen nu structureel, hoe continueren? 

Gebruik hulpbronnen      
 

 Onderzoek infrastructuur inzet domotica 

 Haalbaarheidsonderzoek inzet SIG medewerkers in 

restaurant en coffee corner 

Gebruik van informatie      
 

 Keuze maken uit instrumentenwaaier ter beoordeling 

van cliëntoordelen 

 Pilot spiegelgesprekken houden op een van de 

afdelingen 
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1. Inleiding 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Zorggroep Reinalda: een verslag waarin we u graag meenemen 
in de activiteiten en projecten die we hebben ondernomen op het terrein van kwaliteit.  
 
Het afgelopen jaar kenmerkte zich in meerdere opzichten door een nieuwe start: de sector 
verpleeghuizen ging per 1 januari 2017 aan de slag met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als 
wettelijk kader. Een kader dat duidelijk maakt wat cliënten en familie kunnen verwachten van 
verpleeghuiszorg. Daarnaast startte ik halverwege augustus 2017 als nieuwe bestuurder bij 
Zorggroep Reinalda: een mooie organisatie met een mooie uitdaging.  
 
Een nieuwe start brengt nieuwe energie en kansen met zich mee maar logischerwijs ook 
onduidelijkheden en onzekerheden. Het is en blijft zoeken naar meerwaarde, synergie en 
verbeteringen: in de organisatie en in het werken met het Kwaliteitskader. We maken daarmee naar 
ons idee het motto van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ meer dan 
waar. 
 
In het kwaliteitsplan -dat in juni 2017 door de organisatie voor mijn komst reeds opgeleverd werd-, 
is beschreven op welke wijze en in welke mate Zorggroep Reinalda voldoet aan het Kwaliteitskader. 
Dit deel wordt niet herhaald in het onderhavig kwaliteitsverslag. Wél geven we u per onderdeel van 
het kwaliteitskader een schematische eigen beoordeling van de mate waarin we aan de eisen van 
het kader voldoen. En we geven een  beeld van de extra zaken die we in de afgelopen periode (juni 
2017-maart 2018) hebben ondernomen om aan de normen te voldoen of juist een verdieping te 
geven aan dat betreffende onderdeel. Per element van het kader geven we aan waar acties, 
wensen of plannen zijn geformuleerd voor de volgende periode. Deze zaken komen terug in het 
kwaliteitsplan 2018 (en verder) welke in nauwe samenhang met de inhoud en doelstelling van het 
VWS-programma Thuis in het Verpleeghuis zal worden geformuleerd. 
 
Een beknopt overzicht van de stand van zaken per element van het kwaliteitskader en de 
verbeteracties voor 2018 en verder zijn opgenomen in de managementsamenvatting. 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Dr. Carolien Koning 
Bestuurder Zorggroep Reinalda 
Haarlem, april 2018    
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning is:  

     

2.1 Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen 
De vier genoemde thema’s sluiten goed aan bij onze missie, visie en kernwaarden die wij eind 2017 
opnieuw hebben geformuleerd (zie bijlage 1). De bestuurder is in Q1 2018 met alle teams in 
gesprek gegaan over deze hernieuwde waarden en hoe zij in de praktijk vorm en inhoud 
(willen/kunnen) geven.  

In 2017 is het keurmerk De Roze Loper gehercertificeerd. Dit keurmerk heeft Zorggroep Reinalda 
sinds 2011 en staat voor seksuele diversiteit en tolerantie in de zorg. Dit sluit goed aan bij onze 
kernwaarden Tolerant en Samen. 

Najaar 2017 is het formulier levensgeschiedenis/achtergrondinformatie in het ECD opgenomen en 
is een nieuwe werkwijze afgesproken over het in- en aanvullen van dit formulier. Het formulier is 
voor alle relevante medewerkers te lezen, zoals gastvrouwen, zorgpersoneel en vakantiekrachten 
die extra worden ingezet t.b.v. welbevinden. Op die manier zorgen wij ervoor dat de cliënt wordt 
begeleid/verzorgd door medewerkers die de cliënt en diens verhaal goed kennen en individueel en 
cliëntgericht kunnen werken. 

Actie 2018 ev: Vanuit de teams is aangegeven dat zij zich verder willen ontwikkelen qua kennis, 
vaardigheden en materialen wat betreft PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven). Het gaat 
hierbij zowel om mensen die bedlegerig zijn vanwege een vergevorderde dementie als om mensen 
die vanwege somatische problemen hun mobiliteit zijn verloren. 

2.2 Gesprekken “Maak jij het verschil” 
In 2017 zijn twee teams actief om elke maand aan alle individuele bewoners 20-30 minuten extra 
tijd te besteden om beter diens vragen/wensen te achterhalen en extra individuele aandacht te 
geven. Scholing van nieuwe medewerkers vindt elk half jaar plaats. Daarnaast worden 
medewerkers gecoacht op gespreksvaardigheden. Het concept ontwikkelen wij voortdurend verder. 
Het blijkt namelijk dat niet alle cliënten elke maand behoefte hebben aan een gesprek over hun 
welbevinden. Sommigen willen liever iets samen doen, zoals samen de kerstdecoraties neerzetten 
in hun appartement (en onderwijl een leuk gesprek hebben), of samen naar de wekelijkse markt die 
in het atrium van het Reinaldahuis plaatsvindt. Het gaat juist om deze extra momenten, dus de vorm 
waarin de extra aandacht wordt gegeven beweegt mee met de behoefte van de cliënt. 

Na evaluatie van de pilot in december is besloten om door te gaan met de aanpak “Maak jij het 
verschil omdat alle betrokkenen het een waardevolle aanpak vinden en het willen continueren. 
Belangrijke meerwaarden zijn: 

- Men leert de cliënt en diens wensen nog beter kennen. Er komen (soms) wensen naar 
boven waarvan men niets wist.  

- Er wordt actief tijd gemaakt voor extra aandacht voor de cliënt. Medewerkers weten nu dat 
zij voor deze aandacht ook tijd mogen nemen. 

- Door de coaching leren medewerkers en coaches elkaar beter kennen, en weten elkaar nu 
ook sneller te vinden. De coaches leren ook de cliënten beter kennen. Zij zitten niet bij alle 
gesprekken, dus kiezen zij vaak die cliënten uit die zij nog niet goed kennen. 

Het leidt tot meer tevredenheid onder bewoners die daardoor ook minder vaak bellen of klagen. Zij 
voelen zich meer gehoord. 

Actie 2018 ev: Uit een inventarisatie blijkt dat het eten (smaak, hardheid) een aandachtspunt is. 
Dat wordt in een nieuw voedingsconcept (in 2018) verder uitgewerkt. 
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2.3 Werken met een zorgleefplan 
Ook zorg rondom het levenseinde is onderdeel van het zorgleefplan. Eind 2017 is het beleid 
rondom palliatieve zorg vastgesteld. Dit zal in 2018 geïmplementeerd worden. Sinds 2016 worden 
medewerkers geschoold middels de basiscursus palliatieve zorg van het Netwerk palliatieve zorg 
waar wij deel van uitmaken. In 2018 staat op de planning dat minimaal alle verpleegkundigen (4 en 
5) deze basiscursus hebben gedaan.  

Actie 2018 ev: Het palliatieve beleid zal verder geïmplementeerd worden in 2018 volgens de 
beleidsnota die hiervoor is gemaakt. 

2.4 Mijn Verbetermeter 
De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn basis voor de vragenlijsten die 
de kwaliteitscoördinatoren opstellen. In 2017 is een start gemaakt met het werken met Mijn 
Verbetermeter, een Actiz enquêtetool. Per team is een kwaliteitscoördinator aangesteld, die 
geschoold is om te werken met Mijn Verbetermeter. De kwaliteitscoördinator heeft een belangrijke 
rol als sparring partner voor de teamleider en in de praktische uitvoering. Dit betreft het opstellen 
van de vragen, het coördineren van het invullen van de vragenlijsten en eventueel interviews, en de 
analyse en interpretatie samen met de teamleider. Op deze manier wordt de verbetercyclus de 
verantwoordelijkheid van het hele team. Het blijkt dat het in de praktijk best lastig is om je dit 
instrument goed eigen te maken, omdat het enige tijd vraagt om er rustig voor te gaan zitten. Dat is 
nog niet bij iedereen goed gelukt. Vanuit de afdeling opleidingen en rond de decubitusmetingen zijn 
hier wél goede ervaringen mee opgedaan en de gebruikers zijn enthousiast. Zij fungeren nu als 
ambassadeurs om het gebruik binnen onze organisatie te promoten en de kwaliteitsfunctionaris 
ondersteunt hen die extra ondersteuning nodig hebben bij de implementatie. Verder zal er in 2018 
voor de kwaliteitscoördinatoren tijd worden ingeroosterd om actief met Mijn Verbetermeter aan de 
slag te gaan. 

Acties 2018 ev: Het verbeteren van werken met Mijn Verbetermeter via ambassadeurs en 
kwaliteitscoördinatoren. 
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3. Wonen en Welzijn 
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Wonen en Welzijn is:  

     

3.1 Zingeving  
Op het gebied van zingeving speelt de humanistisch raadsvrouw een belangrijke rol in de vorm van 
het voeren van gesprekken met cliënten. Verder is er iedere maand een gespreksgroep waarbij 
specifieke levensvragen aan de orde komen. Maar aandacht voor zingeving beperkt zich niet tot de 
geestelijk verzorger. Voor medewerkers wordt jaarlijks de cursus “Humane Ouderenzorg” 
aangeboden, gericht op zingeving. Verder vindt elke twee maanden het “broodje ethiek” plaats, 
waar onder leiding van de humanistisch raadsvrouw een ethisch dilemma rond het welbevinden van 
cliënten wordt besproken.  

Actie 2018 ev: Ook voor cliënten met een VPT indicatie twee gespreksgroepen initiëren.  

3.2 Zinvolle tijdsbesteding 
Voor een zinvolle tijdsbesteding werkt Zorggroep Reinalda met een daginvullingscoach, een 
vitaliteitscoach, dagbestedingscoaches, vrijwilligers en een uitgebreid recreatieprogramma voor alle 
leeftijdsgroepen.  

Door de daginvullingscoach is in 2017 een overzicht gemaakt van alle activiteiten die Zorggroep 
Reinalda biedt, ook op de huiskamers. Dit is nu voor iedereen inzichtelijk, een wens die door het 
Cliëntenpanel meermaals was geuit. Ook is geïnventariseerd aan welke activiteiten cliënten 
deelnemen, waar hun wensen en behoeften liggen en wat drempels zijn om gebruik te maken van 
het huidige aanbod. Dit heeft ertoe geleid dat de aanvangstijden van de activiteiten op de 
huiskamers zijn aangepast en dat de activiteiten in de huiskamers openstaan voor alle bewoners 
van het Reinaldahuis (m.u.v. Plato). Ook zijn enkele nieuwe activiteiten gestart (zoals een 
ontmoetingsgroep voor jongere verpleeghuisbewoners) en krijgt een aantal cliënten individuele 
activiteiten aangeboden. Organisatorisch zijn aanpassingen doorgevoerd (in de ochtend meer 
ruimte voor individuele activiteiten, de dagbestedingscoaches werken in de middag langer door) 
waardoor het aanbod beter aansluit bij de vraag en meer mensen nu een zinvolle dag hebben (15 
cliënten hebben een nieuwe of extra activiteit, 10 cliënten krijgen een individuele activiteit). Ook is 
de belevingskeuken gestart op de huiskamers, in samenwerking met de vitaliteitscoach. 

De vitaliteitscoach heeft individuele gesprekken gehad (circa 30) gericht op het inventariseren van 
wensen en het stimulering van het gebruik van bestaand aanbod. De beweegstimulering en 
voorlichtingsactiviteiten rond het gebruik van beweegapparatuur (aan cliënten en medewerkers) 
heeft geleid tot meer gebruik van de beweegapparatuur zoals de duofiets, Silverfit, Fietslabyrint, de 
tovertafel en groepsactiviteiten zoals zitdansen en meer bewegen voor ouderen. Ook zijn/worden er 
nieuwe bewegingsactiviteiten ontplooid, zoals dansen, wandelen en zwemmen.  

De vitaliteitscoach en de daginvullingscoach organiseren ook thematische activiteiten, zoals rond de 
Olympische Spelen. Er wordt dan ook met de voedingsdienst/restaurant samengewerkt voor een 
bijpassend menu. Een andere leuke en zinvolle happening voor cliënten en medewerkers was de 
“Muggenronde” waarbij gebruik werd gemaakt van het Fietslabyrint: medewerkers en ruim 50 
bewoners van het Reinaldahuis en De Roos fietsten zo veel mogelijk minuten bij elkaar per 
locatie/afdeling en zo streden zij om de eerste prijs. Voor velen was dit de eerste kennismaking met 
het Fietslabyrint.  

Voor individuele wensen hebben wij ook een Wensboom. In 2017 zijn diverse wensen vervuld, 
zoals een bezoek aan het graf van een overleden partner, een wedstrijd van Ajax bijwonen (in de 
koninklijke loge), een videoboodschap van Chantal Janssen en een rit in een politieauto. Kortom, 
het aanbod is uitgebreid, meer belevingsgericht geworden en meer toegesneden op individuele 
wensen. 
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Actie 2018 ev: In het Reinaldahuis is het mogelijk om een eigen huisdier mee te nemen, mits de 
bewoner en/of diens familie goed voor het dier kunnen zorgen. Dit is uiteraard voor veel van onze 
bewoners niet mogelijk, terwijl het contact met een huisdier veel kan bijdragen aan hun welzijn. We 
willen de mogelijkheden verkennen om op een andere manier met huisdieren in contact te komen 
voor bewoners bijvoorbeeld via het project Zorgdier. 

Actie 2018 ev: De positieve ervaringen die zijn opgedaan met de coaches vitaliteit en daginvulling 
willen wij verbreden naar onze clienten met een VPT. 

3.4 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

3.4.1 Familieparticipatie 
Mantelzorgers worden ondersteund in hun soms zware rol door het houden van huiskamer-
bijeenkomsten en mantelzorgcafés, waar bepaalde centrale thema’s aan de orde komen. De 
afgelopen periode waren dat “Zingeving in de zorg”, “Omgaan met de ziekte van Parkinson” en 
“Anders omgaan met dementie”. Daarnaast wordt elke maand een informatieve mantelzorgnieuws-
brief gemaakt door een van onze vrijwilligers die zelf ook mantelzorger is, in samenwerking met de 
coördinator vrijwilligers/familieparticipatie. 

De afdelingen maken zelf nieuwsbrieven en organiseren jaarlijks enkele huiskamerbijeenkomsten, 
gericht op ontmoeting en het ophalen van informatie/ervaringen van familie en mantelzorgers. Zo 
was er bijvoorbeeld een picknick van de afdeling Multatuli/Erasmus en organiseerde Spinoza een 
high-tea en besprak ondertussen hoe de communicatie tussen medewerkers/afdeling en familie het 
beste georganiseerd kan worden. Afdeling Plato (de gesloten afdeling) koos thema’s als 
“belevingsdozen”, “PDL” en de ingebruikname van de tuinkamer. Bij Socrates/Coornhert stond de 
bezetting van de huiskamer en het zorgpersoneel centraal op de familiebijeenkomst.  

Op 15 april 2018 startte Zorggroep Reinalda i.s.m. Kennemerhart een Odensehuis in een 
wijkcentrum waar ook het Inloophuis, de Herstelacademie en DOCK bij betrokken zijn. Een 
Odensehuis is een laagdrempelige informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met 
(beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, 
ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie 
en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ 
kunnen voelen. De Informatievoorziening is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden.  

In het kader van familiezorg heeft Zorggroep Reinalda in 2017 voor cliënten, hun familie, 
medewerkers en vrijwilligers de theatervoorstelling ‘Drie schone jurken en een schuldgevoel’ 
laten spelen. In deze voorstelling komt een aantal pakkende verhalen bij elkaar: dat van de 
zorgmedewerker die met veel gevoel afstemt op haar cliënt; dat van de dochter die zoekt naar de 
juiste afstand én betrokkenheid; dat van de vrijwilliger, de mantelzorger en natuurlijk de cliënt zelf 
die te midden van alle protocollen, richtlijnen en cijfers de menselijke maat probeert te zoeken.  
In de zorg staan we voor een uitdaging van  
jewelste: hoe komen al die verschillende 
(levens)verhalen, en dan vooral het verhaal van  
de bewoner/cliënt tot hun recht? Deze 
voorstelling vertelt die verhalen, raakte in het hart 
en gaf de start voor een goed gesprek tussen alle 
betrokkenen. Na de voorstelling was er ruimte  
voor het gesprek: wat raakte? Wat werd 
herkend? Hoe kunnen we elkaar beter steunen 
en samenwerken?  
De voorstelling werd verzorgd door Hare 
Majesteit theaterprojecten. Zij verzorgden ook de 
gespreksleiding tijdens het nagesprek.  

 Foto: Willem Brand 
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De thema’s die tijdens het nagesprek en informele napraten achteraf naar voren kwamen zijn de 
dilemma’s van familie, tijd en prioriteit, welzijn en het belang van dit soort voorstellingen om in 
dialoog te gaan met elkaar.  
 
Tot slot wil Zorggroep Reinalda dat mantelzorgers en andere naasten zich welkom voelen om mee 
te eten (zowel met ontbijt, lunch als avondeten) en draagt dit beleid actief uit.  

Actie voor 2018: Toegang voor cliënten en naasten in ECD. Het ECD moet nog verder worden 
doorontwikkeld. Zo ontbreekt nu nog een cliëntenportaal. Clienten kunnen dan ook – indien zij dat 
wensen - hun familie toegang geven tot het ECD. 

3.4.2 Vrijwilligers 
Zorggroep Reinalda beschikt over een grote groep vrijwilligers die door de coördinator vrijwilligers 
en recreatie worden ingezet ter ondersteuning van de activiteitenbegeleiding, ter ondersteuning van 
de gastvrouwen bij de maaltijden en verzorging in de huiskamers, voor individuele wensen van 
cliënten zoals bijvoorbeeld een wandeling, als hulp bij het recreatief en welzijnsprogramma in het 
Atrium, etc. 
Er is al een aantal jaren een ontwikkeling aan de gang waarbij vrijwilligers meer dan voorheen zelf 
ook begeleiding nodig hebben en dit werk doen in het kader van hun eigen participatie. Zorggroep 
Reinalda zorgt voor de benodigde begeleiding. 
Een bijzonder initiatief hierin is De Rozentuin. Er is een bestuurlijk akkoord met de gemeente om 
hier oudere GGZ cliënten in te huisvesten (uitstroom beschermd wonen). Zorggroep Reinalda biedt 
samen met RIBW Kennemerland de benodigde ondersteuning bij het zelfstandig groepswonen. 
Verwacht wordt dat een groot deel van deze bewoners zich als vrijwilliger in wil zetten in het 
woonzorgcomplex De Roos waar de Rozentuin een onderdeel van is. In de Roos wonen veel 
zorgbehoevende ouderen met een VPT en er wordt door vrijwilligers veel georganiseerd. 
Samen met de vrijwilligersacademie hebben wij de cursus “Omgaan met dementie” voor vrijwilligers 
georganiseerd. 

Actie voor 2018 ev: Onze vrijwilligers zijn een volwaardig onderdeel van onze organisatie. Wij 
zoeken altijd naar mogelijkheden om hun betrokkenheid te versterken en te ondersteunen. Zo 
kijken wij naar de mogelijkheden voor e-learning voor vrijwilligers en het organiseren van een 
gezamenlijke activiteit voor medewerkers en vrijwilligers. 

3.5 Wooncomfort 
Bewoners kunnen grotendeels zelf hun appartement inrichten. Ook is het toegestaan om een 
huisdier te houden, mits de bewoner/diens mantelzorgers zelf voor het dier kunnen zorgen en 
eventuele extra benodigde schoonmaak zelf uitvoeren of bekostigen. De inrichting van de afdeling 
Plato (gesloten afdeling) is in 2017 aangepast. Met behulp van een binnenhuisarchitect zijn ruimtes 
aangepast en meer belevingsgericht gemaakt. De verlichting is aangepast op de afdeling en er is 
gewerkt aan het aanschaffen van geschikter meubilair.  

Actie 2018 ev: In maart 2018 is een proef gestart met het gebruik van zogenaamde “zorgriemen” 
die in combinatie met een detector bij de uitgangen een signaal geven als een cliënt het pand 
verlaat. De cliënt kan via GPS gelokaliseerd worden. Er wordt onderzocht voor welke cliënten dit 
hulpmiddel extra bewegingsruimte kan bieden. Daarnaast brengen wij op de liftdeuren en een 
aantal uitgangen bestickering aan zodat mensen met oriëntatie- en geheugenproblemen minder 
snel naar buiten gaan of in een trappenhuis verdwijnen. 
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4. Veiligheid 
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Veiligheid als:  

     

De 4 indicatoren (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnamen) zijn gemonitord. 
De uitkomst van deze indicatoren over de basisveiligheid zijn op 14 juni 2017 aangeleverd bij de 
Openbare Database van het Zorginstituut.  

4.1 Medicatieveiligheid 
MIC meldingen zijn per kwartaal door teamleiders en wijkverpleegkundigen geanalyseerd. 
Een frequente oorzaak van medicatiemeldingen was vaak ‘vergeten medewerker’ (vergeten om af 
te tekenen), hierop zijn extra controlerondes ingevoerd na iedere deelronde (intramuraal). 
Tevens is bij Spinoza een pilot gestart om bij de ochtend ADL-ronde ook medicatie te delen. Dit liet 
een daling van het aantal medicatie incidenten zien, waarop deze werkwijze navolging vond op 
andere afdelingen. De medicatiecommissie (zie ook onder H5.2 Samen leren) speelt ook een 
belangrijke rol bij de medicatieveiligheid. 
 
De medicatiereviews door de apotheek en de specialisten ouderengeneeskunde (SO) vinden 1x per 
kwartaal plaats; ook met de nieuwe apotheek is dit inmiddels opgepakt en worden als zeer 
waardevol ervaren. Deze medicatiereviews worden m.b.v. het start/stopsysteem uitgevoerd en 
iedere cliënt wordt minimaal 1x per jaar besproken. Antipsychotica- en antibioticagebruik komt 
tijdens deze medicatiereviews uitgebreid aan de orde. Er wordt naar kwaliteit gekeken maar ook 
naar kostenaspecten. Reflectie in het lerend netwerk met andere specialisten ouderengeneeskunde 
heeft nog niet plaatsgevonden, dit moet nog vorm gaan krijgen. Een Farmacotherapeutisch Overleg 
(FTO) met de apotheek en eventuele huisartsen vindt uit tijdgebrek (nog) niet plaats.  
 
De MIC commissie heeft in samenwerking met de medicatiecommissie zichtbare trends in 
medicatiemeldingen gevolgd en geanalyseerd, waardoor enkele verbetertrajecten hebben 
plaatsgevonden zoals extra controlerondes na iedere medicatie deelronde en de pilot van 
medicatiedelen tijdens ADL i.p.v. een vaste medewerker voor medicatiedelen. Al met al vinden we 
de medicatieveiligheid nog niet continu op voldoende niveau. Met name het aflopen van de PDCA-
cyclus is bij het opvolgen van fouten een aandachtspunt. 
 

Actie 2018 ev: In overleg met de apotheek zal gekeken worden hoe het Farmacotherapeutisch 
Overleg (FTO) in de huidige overlegstructuur kan worden ingebed. 
Actie 2018 ev: Continue en systematische aandacht voor medicatieveiligheid. De 
meldingsbereidheid is groot, het aantal fouten ook. Daar moeten we een zichtbare daling in 
bereiken in 2018.  

4.2 Decubituspreventie 
In de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan 2017 van Zorggroep Reinalda worden de vier 
thema’s van basisveiligheid een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in de organisatie. 
Voor decubituspreventie is een prevalentiemeting ontwikkeld door de kwaliteitsverpleegkundige. De 
meting bestaat uit gegevens van bewoners/ cliënten waarbij decubitus voorkomt, in combinatie met 
de maatregelen die getroffen worden om decubitus te voorkomen.  
In de meting onder de bewoners van het Reinaldahuis wordt naast decubitus categorie 2-4 ook 
categorie 1 meegenomen, aangezien preventie en behandeling juist ingezet moet worden bij niet 
wegdrukbare roodheid van de huid om erger te voorkomen. In de landelijke prevalentie meting van 
2015 wordt decubitus graad 1 niet meegenomen omdat categorie 1 vaak niet goed 
gediagnostiseerd wordt.  
 
Voor het verzamelen van de gegevens is er gebruik gemaakt van Mijn Verbetermeter.  
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Alle 141 bewoners van het Reinaldahuis zijn in de meting in de weken van 16-11-2017 t/m 16-12-
2017 meegenomen. Van de bewoners zijn 68 bewoners immobiel en 73 bewoners mobiel. 34 
bewoners zijn mannen en 107 bewoner zijn vrouwen. Van de 141 bewoners hebben 13 bewoners 
decubitus.  

Categorie 1 7 

categorie 2 3 

categorie 3 3 

 
De prevalentie meting van het Reinaldahuis van 2017 scoort 9,3 % inclusief decubitus categorie 1. 
Voor de vergelijking met het landelijk prevalentie cijfer scoort het Reinaldahuis 4,3 % ( exclusief 
decubitus categorie 1). De landelijke prevalentie meting decubitus van 2015 scoort voor de 
chronische sector-WZW 7,1 % exclusief decubitus categorie 1.  Het Reinaldahuis scoort 2,8 % 
lager (40% relatief) dan het landelijk gemiddelde. Gezien het lage percentage bewoners met 
decubitus is de conclusie dat decubitus preventie  goed onder de aandacht is bij de 
zorgmedewerkers en behandelteam.  In het onderzoek naar het voorkomen van decubitus is ook 
gekeken naar het vóórkomen, dus preventie van decubitus. Preventie (voorkomen) van decubitus 
gebeurt door risico signalering huidletsel in het ECD met doorkoppeling naar het ZLP, inzet van ad 
matrassen en zittingen, voedingsadviezen en dagelijkse huidinspectie.  
 
Ondanks het lage percentage bewoners met decubitus is aan te bevelen om dit percentage nog 
verder omlaag te brengen, omdat decubitus een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. 
Het is dan ook aan te bevelen om de meting 2 keer per jaar uit te voeren om het voorkomen van 
decubitus te blijven monitoren. De meting wordt herhaald in de maand mei en november 2018. 
Om decubituspreventie nog meer aandacht te brengen van de (zorg) medewerkers zijn de 
onderzoeksresultaten per afdeling gepresenteerd in de teamvergadering, in het behandelteam en 
middenkaderoverleg in de maanden januari en februari 2018. Praktische adviezen vanuit de meting 
voor de dagelijkse praktijk: 

1. In de eerste week van de opname de risicosignalering op huidletsel afnemen. Daarna ieder 
half jaar (of eerder bij een gezondheidsverandering die invloed heeft op de mobiliteit/ 
voedingstoestand of neurologische situatie) de risicosignalering opnieuw afnemen.  

2. Bij een positieve risicosignalering huidletsel de acties concreet beschrijven in het ZLP.  
3. Bij het formuleren van acties gebruik maken van voorbeelden van ‘Preventiemaatregelen bij 

huidletsel’ van www.zorgvoorbeter.nl om de ingezette preventieve maatregelen aan te 
vullen. 

4. Toepassen van wisselligging als preventieve maatregel.  
5. Evalueren van de preventieve maatregelen in de rapportage. 
6. Bij gezondheidsveranderingen het Zorgleefplan aanpassen aan de nieuwe situatie.  
 

Actie 2018 ev: In 2018 wordt de decubitus prevalentiemeting tweemaal uitgevoerd en wordt aan 
de hand van casuïstiekbesprekingen gekeken hoe decubitus nog meer kan worden voorkomen. 

4.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
De alternatievenbundel van Vilans is besproken in de M&M commissievergadering en door de 
aandachtsfunctionarissen verspreid op de afdelingen. Op de somatische afdelingen worden 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen alleen gebruikt op eigen verzoek. Deze worden 
iedere 3 maanden geëvalueerd met het zorgteam en de artsen. 
 
Op Plato (BOPZ afdeling) wordt vrijheidsbeperking ingezet bij bewoners met een RM (rechterlijke 
machtiging) of IBS (inbewaringstelling), hiervoor wordt altijd de goedkeuring van de familie 
gevraagd. Het zorgteam geeft aan dat de alternatievenbundel op Plato nog niet veelvuldig wordt 
gehanteerd (komt uit de verbeterparagraaf). 
 

http://www.zorgvoorbeter.nl/


 10 

De M&M commissie heeft een interne audit1 van het zorgdossier uitgevoerd op de registratie van de 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. Bij twee teams was de registratie goed op orde, 
zowel op de papieren formulieren als in het zorgleefplan in het elektronisch dossier. Bij drie teams 
ontbraken in een aantal gevallen handtekeningen van cliënten/vertegenwoordigers of arts/zoco op 
de formulieren, de 5-stappen tot besluitvorming waren niet volledig ingevuld of de evaluatie was na 
7 dagen niet zichtbaar uitgevoerd. De aandachtsfunctionarissen gaan erop toezien dat de registratie 
beter wordt uitgevoerd. 
 

Actie 2018 ev: De registratie van het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen 
zal ook in 2018 goed worden gemonitord. Voor de komst van de Wet Zorg & Dwang zal een 
implementatieplan worden ontwikkeld door de commissie M&M. 

4.4 Preventie van acute ziekenhuisopname 
Registratie van redenen van acute ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden. Deze indicator zal 
hoogstwaarschijnlijk niet meer worden gebruikt in de VVT branche, deze komt ook niet terug in de 
nieuwe indicatoren die inmiddels bekend zijn gemaakt. 

 
Registratie acute ziekenhuisopnames van september 2017 t/m februari 2018 

Vallen / heup-fractuur Luchtweginfectie 
Urineweginfectie 

Delier CVA Onbegrepen 
gedrag 

Overig 

1 6  1  12 

De overige ziekenhuisopnames betroffen: hartfalen, instabiele Angina Pectoris, longtransplantatie 
problemen, hartfalen i.c.m. longinfect, longcarcinoom. 
Landelijk wordt de indicator Preventie van acute ziekenhuisopnamen in het vervolg vervangen door 
de indicator Advance Care Planning. De vastgelegde afspraken rondom het levenseinde in het 
zorgdossier zullen worden gemonitord (zie 2.3). 

4.5 Meting zorginhoudelijke indicatoren (Meetweek) 
De zorginhoudelijke indicatoren zijn in november 2017 in het elektronisch cliëntdossier gemeten bij 
alle intramurale cliënten en de VPT cliënten. Gekeken is naar: vrijheidsbeperkende middelen en 
maatregelen, gebruik psychofarmaca, depressieve symptomen, uitvoering en opvolging 
risicosignaleringen zorgproblemen (ondervoeding/overgewicht, decubitus, incontinentie, problemen 
medicatiegebruik, vallen, depressie, mondproblemen en eenzaamheid), valincidenten en 
medicijnincidenten. 
De meting intramuraal liet zien dat er t.o.v. 2016 een kleine afname (2,3%) is in de toepassing van 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen, een forse toename (30%) van gebruik 
psychofarmaca en een kleine toename (0,7%) depressieve symptomen. De uitvoering van de 
risicosignalering zorgproblemen is met 1,8% afgenomen en de opvolging van de verhoogde risico’s 
met 23,3%. Dit vraagt om een verbeterplan van de intramurale teamleiders. 
De valincidenten en medicijnincidenten zijn respectievelijk met 5,4% en 8,7% toegenomen. 
De meting van de VPT cliënten liet zien dat er bij deze cliëntenpopulatie evenals in 2016 nog geen 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen worden toegepast. Verder is een kleine afname 
(4,3%) van depressieve symptomen zichtbaar, iets minder (0,8%) valincidenten en iets meer (0,2%) 
medicijnincidenten in vergelijking met 2016. 
De uitvoering van de risicosignalering zorgproblemen is met 1,4% toegenomen, de opvolging van 
de verhoogde risico’s is evenals bij de intramurale cliënten afgenomen, hier met 10,9%. Ook aan de 
teamleiders extramuraal zal om een verbeterplan worden gevraagd. 
 

Actie 2018 ev: De meting van de zorginhoudelijke indicatoren zal ook in 2018 worden uitgevoerd 
om te monitoren of hier ook werkelijk verbetering zichtbaar is, met name over de opvolging van de 
verhoogde risico’s en verbeterplannen die zijn gemaakt. 

                                                        
1 Het uitvoeren van deze interne audit is een prestatie indicator zoals benoemd in de directiebeoordeling 2016. 
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5. Leren en verbeteren  van kwaliteit 
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Leren en verbetering van kwaliteit 
als:  

     

5.1 Samen leren, waaronder deel uitmaken van lerend netwerk 

5.1.1 Lerend netwerk 
De bestuurders van de volgende organisaties hebben inmiddels 2 overleggen gevoerd over de 
invulling van het lerend netwerk: Zorgcentra Meerlanden, Zorgcentra Aelsmeer, PCSOH en 
Zorggroep Reinalda. Voor de komende periode zijn nieuwe bestuurdersbijeenkomsten ingepland. 
Zorgcentra Meerlanden heeft input gevraagd op het Kwaliteitsplan van 2017 aan de overige leden 
van het lerend netwerk. Bij Zorggroep Reinalda en de andere organisaties was het Kwaliteitsplan al 
definitief voordat het lerend netwerk vorm had gekregen, waardoor deze niet meer met elkaar 
gedeeld zijn. De kwaliteitsfunctionaris van Zorggroep Reinalda heeft samen met de 
beleidsfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden een interne audit bij elkaars organisatie uitgevoerd 
op de Geriatrische Revalidatie afdeling (GRZ). 
De kwaliteitsfunctionarissen van de vier organisaties uit het lerend netwerk zijn begin maart 2018 
bijeen geweest voor een eerste afspraak. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen waren: 

 Kwaliteitsverslag 2017 en Kwaliteitsplan 2018; planning en uitwisseling 

 Nieuwe indicatoren basisveiligheid 

 Interne audits 
Deze bijeenkomsten worden in 2018 ieder kwartaal ingepland en vinden steeds bij een andere 
organiserende organisatie plaats. Zorggroep Reinalda heeft tot slot het initiatief genomen om met 
de managers zorg en welzijn van het lerend netwerk bij elkaar te komen. De eerste bijeenkomst 
heeft inmiddels plaatsgevonden in maart 2018. 
 

Actie 2018 ev: Uitbouwen lerend netwerk op de verschillende dimensies (verdieping en 
verbreding). 

5.1.2 Samen leren binnen de organisatie 
Door de beleidsmedewerker is een inventarisatie gedaan onder de medewerkers hoe en van wie zij 
tot nu toe leren. Conclusies inventarisatie lerend netwerk: 

- Iedereen leert van collega’s uit de eigen organisatie. Zowel structureel georganiseerd in 
werkoverleg als ad hoc. Het gaat dan zowel om vakinhoudelijk kennis als vaardigheden, hoe 
het werkt in onze organisatie en hoe je iets het beste kunt aanpakken, bijvoorbeeld een 
lastig gesprek met een collega of cliënt.  

- Niet iedereen leert van collega’s buiten de organisatie: 3 van de 10 respondenten uit het 
middenkader niet. De anderen maken in elk geval gebruik van studiedagen en congressen 
waar ze met name vakinhoudelijke kennis opdoen.  

- Slechts enkelen (uit de staf en MT) hebben op structurele basis uitwisselen met externe 
collega’s, bijvoorbeeld in netwerkbijeenkomsten en intervisie, en naar behoefte contact met 
individuele collega’s buiten de organisatie rond specifieke vragen. 

Daarna heeft een op 6 november 2017 een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bestuurder, 
manager Z&W, hoofd P&O en opleidingscoördinator. Besproken zijn de uitgangspunten en visie 
over samen leren en verbeteren binnen onze organisatie. Een korte samenvatting: 

1. De fundering van samen leren en verbeteren wordt gevormd door de verplichte scholingen die 
voor iedereen gelden om een basisniveau van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. 

2. We werken systematisch aan het organisatie- en teamklimaat; een prettig organisatie- en 
teamklimaat/ teamdynamiek zorgt voor gezondere medewerkers die bereid zijn om aan hun 
team, aan henzelf en hun vak te werken. 

3. Daarnaast gaan we een keuzemenu ontwikkelen waaruit elk team per kwartaal één onderwerp 
en bijbehorende werkvorm kiest waar de leerbehoefte van het team het grootste is. Wij bieden 
een menu aan met onderwerpen voor 2018 met mogelijke werkvormen. Uitwisseling met lerend 
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netwerk is daar één van (zie ook H5.2.1 Lerend netwerk). We kijken eveneens naar kennis van 
werkvormen en methodieken die we zelf in huis hebben (bijvoorbeeld coaching en intervisie). 

4. De afsluiting van een jaarcyclus van gezamenlijk leren en verbeteren vindt plaats in een 
uitwisselingsbijeenkomst voor heel Zorggroep Reinalda en staat open voor in ieder geval de 
deelnemers aan het lerend netwerk. Het presenteren en delen van opgedane ervaringen en 
kennis staat centraal. Er is aandacht voor de inspanning die is verleend door een buffet/borrel 
aan te bieden en er is een publiekprijs en een vakjuryprijs voor het mooiste idee of de beste 
presentatie. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en staan voor hun vak. 

Actie 2018 ev: De fundering van de verplichte scholingen is in de begroting voor 2018 
opgenomen. Het keuzemenu nog niet, hiermee gaan we in de loop van 2018 aan de slag en 
nemen we op in het Kwaliteitsplan 2018. De implementatie van de jaarcyclus met 
uitwisselingsbijeenkomsten zal vanaf 2019 gaan plaatsvinden. 

 
Samen leren binnen de organisatie vindt ook plaats d.m.v. de zes kwaliteitscommissies: 
1. Medicatie 
2. Hygiëne en Infectie Preventie, waaronder voedselveiligheid (HACCP), hygiëne- richtlijnen 

(HIP commissie). 
3. Veiligheid, waaronder bedrijfshulpverlening (BHV), gebruik van domotica en zorgtechnologie 

t.b.v. de veiligheid van cliënten. 
4. M&M commissie, gaat over wettelijke regelingen op de BOPZ-afdeling waaronder Middelen 

en Maatregelen, zoals bedoeld in de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen 
(BOPZ). 

5. Melding Incidenten Cliënten (MIC). De commissie houdt zich bezig met het bundelen van 
informatie over (bijna) incidenten en calamiteiten op organisatieniveau, analyse hiervan en 
verbetervoorstellen doen aan het MT. Tevens koppelt de MIC commissie specifieke trends in 
meldingen op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie en middelen en 
maatregelen terug aan de andere kwaliteitscommissies. 

6. Verpleegkundige Advies Raad (VAR). 
 
De taken van de 6 commissies zijn voornamelijk: 

 Actualiteit van vastgesteld beleid, procedures, formulieren, registraties m.b.t. het onderwerp 
van de commissie in Zorggroep Reinalda bewaken.  

 Wet- en regelgeving die geldt voor dit onderwerp inventariseren en als ijkpunt voor het beleid 
van Zorggroep Reinalda hanteren. 

 De dagelijkse praktijk met betrekking tot het onderwerp binnen Zorggroep Reinalda, (laten) 
beoordelen. Signalen hierover verzamelen en analyseren. 

 Uitkomsten van onderzoeken met betrekking tot het onderwerp van de commissie analyseren 
waaronder uitkomsten van interne audits, benchmark en IGZ-rapporten. 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren van het MT. 
 
De voorzitters van de kwaliteitscommissies zijn aanwezig geweest tijdens de beleidsbijeenkomst in 
september, zodat de jaarplannen van deze commissies blijven afgestemd op de beleidscyclus van 
de gehele organisatie. Dit betrof nog een prestatie indicator uit de directiebeoordeling 2016. 
 
Daarnaast kwam in november 2017 een vertegenwoordiging van de 6 kwaliteitscommissies van 
Zorggroep Reinalda bijeen. De ervaringen met de werkwijze tot nu toe werden geëvalueerd. Op 
basis van de resultaten zijn actiepunten ter verbetering geformuleerd. 

 Iedere commissie gaat de missie en visie herijken en nieuwe leden worden via een 
sollicitatieprocedure geworven. 

 Voor de zorgmedewerker komen uren beschikbaar om de commissievergaderingen bij te 
wonen (meegenomen in de begroting 2018). 

 Op teamoverleggen worden de high-lights van de commissies besproken. 

 De teamleiders bespreken tijdens jaargesprekken de commissies. 
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 De bestuurder en Manager Z&W gaan 2x per jaar commissievergaderingen bijwonen en een 
vertegenwoordiging van de commissies komt in het voor- en najaar bijeen met de bestuurder 
en manager Z&W.  

De Medicatiecommissie heeft in 2017 zeven keer vergaderd en heeft o.a. de volgende 
onderwerpen besproken: 

 Medicatie wijzigen in de baxterrol; besproken met de apotheek en werkinstructie opgenomen 
in procedure medicatiebeheer intramuraal 

 Noodvoorraad: bestelprocedure verhelderd en beheer ondergebracht bij 2 leden van de 
medicatiecommissie. 

 Week van de medicatieveiligheid georganiseerd. 

HIP commissie heeft in 2017 negen keer vergaderd en ondermeer de volgende onderwerpen 
besproken: 

 Rapporten GGD; vele actiepunten besproken en verbeteringen aangebracht zoals kasten 
aangepast of geplaatst, schoonmaken telefoons, huisdierenbeleid, schoonmaken rolstoelen. 

 Dag van de hygiëne en HIP krant. 

 Updaten protocollen zoals BRMO en norovirus. 

De Veiligheidscommissie heeft in 2017 zes keer vergaderd; enkele onderwerpen: 

 Gladde trap en zichtbaarheid traptreden (trap Atrium) 

 Onveilige situaties met de tilliften 

 Losse brandblussers in slanghaspelkast Plato 

M&M commissie heeft in 2017 zes keer vergaderd en de volgende onderwerpen zijn besproken: 

 Alternatievenbundel vrijheidsbeperkende M&M Vilans 

 Interne audit in het zorgdossier uitgevoerd op de registratie van M&M 

 Wet Zorg & Dwang 

De MIC commissie is vier keer bijeen geweest. 
De commissie heeft zich in 2017 voornamelijk beziggehouden met het benutten van de MIC 
statistieken en MIC csv-bestanden om te komen tot analyse en verbetervoorstellen. De analyses 
van de teamleiders intramuraal en manager extramurale zorg zijn mede gebruikt om trends op 
organisatieniveau te ontdekken.  
In het verwerkingsproces van de MIC meldingen zijn nog enkele onvolkomenheden geconstateerd 
door de MIC commissie en deze zijn gemeld bij de ICT helpdesk. 
 
Vergelijking MIC meldingen organisatiebreed 2017 t.o.v. 2016  
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Medicatie  297 247 234 280 1058  143 177 218 228 766 

Vallen 103 84 70 99 356  68 78 105 142 393 

Anders 54 45 55 49 203  36 71 64 73 244 

Totaal 454 376 359 428 1617  247 326 387 443 1403 

 

We zien een toename van het totaal aantal MIC meldingen van 15 % t.o.v. 2016. 
Onderverdeling in soort meldingen: 

2017: 1058 meldingen  2016: 1403 meldingen 

Medicatiemeldingen 1058   766  

 Vergissen/vergeten medewerker 430  41% 350 46% 

 Vergeten/vergissing cliënt 353  34% 214 28% 

Meldingen valincidenten 356   393  

Anders 203   244  
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Bij de medicatiemeldingen is een toename van 37% zichtbaar. Daarnaast is er een verschuiving 
van het soort meldingen: minder vergissen/vergeten van de medewerker en vaker 
vergissen/vergeten cliënt (dit is met name extramuraal). Zie ook H4.1. 
Verder in 2017 zichtbaar: 9,5% minder valincidenten. Dit kan komen doordat een cliënt is overleden 
die zeer veel valincidenten had.  
Verder zijn in de periode 2015-2016 de badkamervloeren stroever gemaakt en een aantal drempels 
aangepast, misschien is dat effect nu zichtbaar. Ook geeft een zorgteam aan dat bewoners 
gemiddeld minder mobiel zijn geworden. Zie bijlage 5 voor het MIC overzicht per afdeling. 
 
VAR commissie zie H6 Ad 4. 
 

Actie 2018 ev: De bestuurder zal ook in 2018 samen met de manager Zorg&Welzijn de rol en 
positionering van de kwaliteitscommissies blijven monitoren. Zij nemen hiervoor 2x per jaar deel 
aan alle commissievergaderingen en in september vindt wederom een gezamenlijke bijeenkomst 
plaats om de gemaakte afspraken met de commissies te evalueren. 
Actie 2018 ev: werken aan PDCA cyclus van de kwaliteitscommissies 

 
HKZ certificering 
In 2017 heeft een volledige hercertificering van het HKZ keurmerk plaatsgevonden. Zorggroep 
Reinalda voldoet aan de eisen van de volgende normen: 

 HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015 

 HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, Onderdeel 
Bemiddeling: 2015 

 HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015 

Het behouden van dit certificaat was nog een prestatie indicator uit de directiebeoordeling 2016. Het 
Kwaliteitsmanagementsysteem wordt up to date gehouden door bewaking van de revisietermijnen 
van documenten door de Kwaliteitsfunctionaris. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Medio november 2017 heeft Zorggroep Reinalda een Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. Een FG is een verplichte functionaris voor iedere organisatie die op grote schaal 
bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dit is één van de vereisten uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht zal zijn. Deze AVG is de opvolger van 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
De vereisten uit de AVG zijn vergelijkbaar met die uit de WBP, met als aanvulling de verplichte FG, 
de verplichting om een register op te stellen met alle verwerkingen van bijzondere 
persoonsgegevens (met een aantal verplichte items die hierbij in kaart gebracht dienen te worden) 
en het aantoonbaar kunnen maken van bewustwording van risico’s op het gebied van privacy bij de 
medewerkers. 
Er is een projectgroep Privacy en Informatiebeveiliging gevormd met functionarissen uit de diverse 
afdelingen (P&O, EAD, zorg intra- en extramuraal en ICT) die ondersteuning biedt bij de 
bewustwording en signalering van Privacy gerelateerde onderwerpen.  
Voor een nulmeting en ondersteuning in de vorm van coaching is tevens gebruik gemaakt van een 
adviesbureau. 
 

Actie 2018 ev: De Functionaris Gegevensbescherming zal in 2018 mogelijke datalekken blijven 
monitoren en zorgen voor een continue bewustwording bij de medewerkers op het gebied van 
Privacy en Informatiebeveiliging. Ook zal de FG ondersteuning bieden bij verzoeken van cliënten 
om dataportibiliteit en inzage in dossiers. 
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6. Leiderschap, governance en management   
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan dit thema uit het kwaliteitskader als: 

     

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om 
Leiderschap, governance en management. 
1. Visie op zorg 
2. Sturen op kernwaarden 
3. Leiderschap en goed bestuur 
4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 
5. Inzicht hebben en geven 
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise. 
 
In 2017 heeft Zorggroep Reinalda (ZGR) op onderstaande wijze gewerkt aan het onderdeel 
Leiderschap, governance en management en heeft hiermee de volgende resultaten bereikt. ZGR 
volgt de Zorgbrede Governance Code. 
 
Ad 1 en 2. Visie op zorg en sturen op kernwaarden 
Binnen ZGR zijn de missie, visie en kernwaarden opnieuw met elkaar geformuleerd en inmiddels 
vastgesteld. Een conceptversie is organisatie-breed verspreid en besproken. Zo ook met de CR, de 
OR en RVT. Hun reacties zijn verwerkt tot het eindresultaat. Alle medewerkers hebben het kaartje 
met missie, visie, kernwaarden thuisgestuurd gekregen. Het is eveneens al gebleken dat de nieuwe 
missie, visie en kernwaarden behulpzaam zijn bij het broodje ethiek en bij gespreksgroepen met 
bewoners. De missie, visie en kernwaarden zijn tevens opgenomen in ons strategisch beleid voor 
2018 en verder getiteld Vandaag doen wat morgen nodig is (zie bijlage 2). 
 
Ad3. Leiderschap en goed bestuur 
De nieuwe bestuurder heeft ter kennismaking meegedraaid met alle teams (intra en extramuraal), is 
bij zoveel mogelijk activiteiten en bijeenkomsten aanwezig en houdt de organisatie wekelijks via een 
mail op de hoogte van hetgeen in het MT besproken is. Bovendien houdt zij (letterlijk en figuurlijk) 
een opendeuren beleid: inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Ook met de buitenwereld heeft zij 
inmiddels kennisgemaakt, neemt deel aan de verschillende regionale overlegsituaties en regionale 
projecten. Daarin worden eveneens afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden in de keten. 
Zorggroep Reinalda heeft daar inmiddels een helder gezicht en inbreng gekregen. Structureel 
overleg vindt plaats tussen bestuurder de kwaliteitsfunctionaris. Samen met alle 
kwaliteitscommissies is een evaluatiebijeenkomst gehouden over wijze van (samen)werken. Aan de 
hand daarvan zijn nieuwe afspraken gemaakt op inhoud en proces (twee keer per jaar overleg 
tussen bestuurder en voorzitters kwaliteitscommissies). Klachten worden per kwartaal geëvalueerd 
samen met cliëntvertrouwenspersoon. Opbouw van het personeelsbestand is idealiter inbeeld en 
ZGR kent ook een strategisch personeelsbeleid. De krapte op de arbeidsmarkt in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin zorgt echter voor een andere aanpak en handelwijze die noodzakelijk zal zijn. 
 
Ad 4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 
Medezeggenschap beraadt zich op rol en positie in nieuwe tijden, daartoe heeft de bestuurder de 
ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR) op het spoor gezet. De OR heeft een externe 
notulist geworven en loopt onder leiding van een extern adviseur een traject om te kijken naar hun 
rol en positie in het licht van alle veranderingen in onze organisatie en in onze omgeving. Zij willen 
een OR 2.0 of zelfs 3.0 worden. Zij willen dit beeld helder hebben omdat deze zomer verkiezingen 
voor de OR op de agenda staan. De CR worstelt ook met de rol en positie in nieuwe tijden. Zou een 
thematische aanpak wat zijn? En hoe verhoudt die zich tot de wettelijke taken? Daarbij komt  ook 
het continuïteitsvraagstuk om de hoek kijken nu onze gemiddelde verblijfsduur intramuraal 8 
maanden is. De CR roept de hulp in van het LOC om met hun begeleiding deze discussie op een 
constructieve wijze te kunnen voeren.  
In het laatste kwartaal van 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende adviesraad in oprichting (VAR) 
gestart met het maken van statuten en jaarplan en het vinden van leden die in voldoende mate de 
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diversiteit van de organisatie weerspiegelen. De VAR heeft vier leden en heeft met de bestuurder 
afspraken gemaakt voor overleg in 2018 en heeft een eerste opdracht ontvangen om advies uit te 
brengen omtrent deskundigheid met betrekking tot dementie. 
Met de Raad van Toezicht (RVT) heeft herijking van samenwerkingsafspraken plaatsgevonden in 
2017 en is een jaaragenda opgesteld voor 2018 waarin openheid & transparantie centraal staan. 
 
Ad 5. Inzicht hebben en geven 
Inzicht in het kwaliteitsproces is reeds beschreven bij paragraaf 3 leiderschap en goed bestuur. 
Zorggroep Reinalda neemt deel aan een lerend netwerk met nog drie andere 
ouderenzorgorganisaties. In 2017 is dit lerend netwerk twee keer bij elkaar geweest, heeft een 
aantal zaken uitgewisseld maar nog geen echte concrete samenwerking tot stand gebracht anders 
dan het gezamenlijk uitvoeren van audits. Staat echter wél voor 2018 gepland. 
De raad van bestuur is regelmatig op de werkvloer (geweest) in 2017. Zie voor de beschrijving 
daarvan paragraaf 3. 
 
Ad 6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
De bestuurder –die sinds augustus 2018 is aangetreden- heeft een verpleegkundige achtergrond. 
Daarnaast stuurt zij de behandeldienst aan en heeft gestructureerd overleg met de twee 
specialiseten ouderengeneeskunde aangaande medische zaken. Met de VAR –die is opgericht in 
2017- zijn structurele kwartaal overleggen gepland tussen dit adviesorgaan en de bestuurder. 
 

Actie 2018 ev: Participatiekliniek bijeenkomsten tweejaarlijks voor nieuwe medewerkers 
Zorggroep Reinalda en voor zorgmedewerkers lerend netwerk. 
Actie 2018 ev: VAR organiseert leer- en deelbijeenkomst in najaar 2018 voor zorgmedewerkers 
van het gehele lerende netwerk.  
Actie 2018 ev: Stuurinformatie (financieel, personeel en kwaliteit van zorg) is een project waarmee 
we per februari 2018 zijn gestart. Heeft verdieping en verbreding nodig qua inhoud van en werken 
met.  

 
  



 17 

7. Personeelssamenstelling 

7.1 Personeelssamenstelling 
De mate waarin wij naar ons eigen oordeel voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitskader op het 
terrein van Personeelssamenstelling is: 

     

  
Net als andere zorginstellingen in de regio merken wij dat het lastig is om voldoende en voldoende 
gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat het 
aantal medewerkers ongeveer hetzelfde is gebleven, maar er heeft wel een kwaliteitsverschuiving 
plaatsgevonden: de mensen die onze organisatie verlieten waren hoger opgeleid dan de mensen 
die dit jaar bij onze organisatie zijn komen werken.  

7.2 Werving en behoud van personeel 
 
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)  
 
In regionaal verband is een convenant afgesloten voor een aanpak voor het werven en behouden 
van personeel, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten, en Zorggroep Reinalda participeert 
hierin.  
Tezamen hebben wij de volgende ambities vastgesteld: 
Wij: 
* werken samen op gemeenschappelijke thema’s om de tekorten in de regio op de  
lossen  
* ondernemen acties waarmee wij laten zien dat wij aantrekkelijke en goede werkgevers zijn  
* zorgen samen voor een positief imago van Zorg & Welzijn in onze regio  
* organiseren gezamenlijk activiteiten om nieuwe medewerkers te werven  
* leiden samen op voor de regio  
* bieden potentiële medewerkers een optimale werk- en leeromgeving  
* zetten alles op alles om (nieuwe) medewerkers te behouden  
* werken samen aan goede arbeidsvoorwaarden en gaan hierop niet concurreren  
* maken gebruik van elkaars kennis en ervaring: we delen met elkaar en leren van elkaar  
 
Er zijn een vijftal actiepunten vastgesteld: 
1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit  
2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële medewerkers  
3. Verhogen van opleidingsrendement  
4. Vergroten van opleidingsmogelijkheden  
5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van aantrekkelijke werkomgeving en 
werkklimaat  
 
Zorggroep Reinalda koerst in 2018 op de instroom van een substantiële groei van het aantal 
leerlingen (ook anderstaligen). 
Om jongeren positief te beïnvloeden over het werken in de zorg én voor meer aandacht aan onze 
cliënten, worden scholieren tijdens vakanties, weekends en rond de maaltijden ingezet. Zij zorgen 
voor het vervoer van cliënten van en naar het restaurant en daarnaast geven 1 op 1 aandacht 
 
Wervingsfilmpjes 
Om meer gekwalificeerd personeel aan ons te binden, hebben wij korte filmpjes gemaakt waarin 
medewerkers met verschillende functies en van verschillende afdelingen worden gevolgd. Er wordt 
ingezoomd op de “unique selling points” van Zorggroep Reinalda.  
De filmpjes worden via social media verspreid o.a. via facebook en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgrGyk7FNGQ&feature=youtu.be  
https://youtu.be/Qd15kVU2ET4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HgrGyk7FNGQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/Qd15kVU2ET4
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7.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In april 2018 is er door de organisatie Effectory een onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers. 
Met een respons van 69% (15% hoger dan de benchmark) hebben we genoeg aanknopingspunten 
om verder te gaan. 
We halen met het medewerkerstevredenheidsonderzoek waardevolle input op bij de medewerkers 
over wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. We staan bewust stil bij hoe we in ons 
werk staan en aan welke zaken we eigenlijk meer aandacht moeten besteden om beter ons werk te 
kunnen doen. Onder andere wordt ingegaan op de inzetbaarheid bevlogen- en betrokkenheid. De 
uitkomsten spelen een rol op organisatie, team en individueel niveau. Het onderzoek geeft ons – 
letterlijk – richting voor verbetering. We hopen dat teams meer stil gaan staan bij de vragen “hoe 
gaat het met ons?”, “hoe zitten we erin?”, “voelen we ons veilig?” en kunnen we dat ook met elkaar 
bespreken? 
 
Leidinggevenden krijgen een training/workshop over hoe zij de resultaten kunnen interpreteren en 
hoe zij hiermee vervolgens met hun team(s) aan de slag kunnen gaan. 
De vervolgstap is dat de teamresultaten worden besproken in het teamoverleg en dat elk team met 
minimaal 2 verbeterpunten aan de slag gaat tot het einde van het jaar. 

7.4 Nieuw roosterpakket 
In februari 2018 is organisatie breed gestart met het zelf roosteren, waardoor medewerkers meer 
inzicht krijgen in de planning en organisatie, en meer invloed krijgen op hun daadwerkelijke 
werkdagen en werktijden. Zij krijgen meer grip op het gezond houden van de balans tussen werk en 
privé. 

7.5 Verzuim 
Het verzuimpercentage van 01-01-2017 tot 01-04-2018 is 8,28% (exclusief vangnet).  
 
Uitsplitsing naar categorieën in verzuim levert het volgende beeld op: 

Gem. Gem. 
Zieke 
mdw's 

Aantal Aantal Zieke 
mdw's 

   

aantal aantal bij start ziek beëindigde op einde  Gemiddelde  

werknemers fte's periode meldingen trajecten periode ZMF verzuimduu
r 

ZVP% 

309.95 195.8
0 

36 366 379 23 1.18 28.33 8.28 % 

 
 

Bijdrage aan verzuimpercentage van verzuimduurcategorie 

[0-7] [8-42] [43-91] [92-182] [183-365] [366-730] 

Kort Middellang Lang I Lang II Lang III Lang IV 

0.76% 0.80% 0.52% 1.17% 1.61% 3.43% 

 
Mede op basis van de regionale benchmarkcijfers hebben we de streefnorm voor kortdurend 
verzuim en de norm voor verzuimfrequentie bepaald. Daar gaan teamleiders op sturen. Bovendien 
blijkt uit de gegevens van Vernet dat met name de groep jongeren verantwoordelijk is voor het 
kortdurend verzuim. P&O maakt daar samen met de teamleiders een plan van aanpak voor.  
Sinds 1 januari 2017 wordt er gebruik gemaakt van Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Waar er  in 
eerste instantie nog veel zieke medewerkers gebruik van maakten, zien we nu een duidelijke 
verandering naar preventie; op 1 april 2018 maken alleen nog medewerkers gebruik van 
bedrijfsmaatschappelijk werk die niet verzuimen. We zien het langdurig verzuim nu dan ook 
behoorlijk afnemen. 
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In 2018 maken we gebruik van de organisatie Falke & Verbaan, die ons zal ondersteunen bij de 
gedragsmatige aanpak van het verzuim. In het eerste kwartaal is een quick scan gemaakt, in het 
tweede kwartaal volgt een consensus vorming over de visie op verzuim en zullen leidinggevenden 
getraind worden in het voeren van gesprekken, waarbij de focus ligt op het gedrag en niet op de 
klacht. Tevens zal een externe verzuimcoach de leidinggevenden hierin verder begeleiden, in 
eerste instantie gedurende 3 maanden voor 20 uur per week. 
 

7.6 Waardigheid en Trots 
Vanaf begin 2017 zetten we met behulp van de middelen van waardigheid en trots ten behoeve van 
de cliënten en ten behoeve van deskundigheidsbevordering van het personeel een vitaliteitscoach, 
een dagbestedingscoach en een maatschappelijk werker in. Vooralsnog tot het einde van 2019. Nu 
bekend is dat de middelen hiervoor een blijvend karakter krijgen, zullen we t.z.t. deze functies 
evalueren om te kijken of dit goed aansluit bij de behoefte van onze cliënten, of dat aanpassing 
nodig is.   
 

7.7 Kwaliteitscommissies 
De kwaliteitscommissies van Reinalda, te weten de medicatie-, veiligheids-, M&M - , HIP–, MIC- 
VAR-commissie, hebben alle meer uren te besteden gekregen voor 2018, voor een verdere 
verhoging van de kwaliteit van zorg.  
 
 

Acties voor 2018 ev: 

 Personele bezetting teams (kwantitatief en kwalitatief) verbeteren 

 Verzuimcoach inzetten in het kader van continue en systematische aandacht voor daling 
ziekteverzuim 

 Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen verpleegkundig specialist 

 Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en stagiaires 

 Strategisch personeelsbeleid  

 Leerafdeling 

 WT middelen nu structureel, hoe continueren? 
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8. Gebruik van hulpbronnen 
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 
Gebruik van hulpbronnen luidt: 

     

8.1 Versterken driehoek 
Wij merkten dat er vaak ondersteuningsvragen liggen op het gebied van materiële hulpverlening, 
verstoorde relaties in de familie, veranderende rollen, overbelasting van de mantelzorger, 
problemen met verhuizing i.v.m. verzamelwoede, verliesverwerking en soms hele praktische vragen 
waar niet zo gemakkelijk een loket voor te vinden is. Om laagdrempelig toegankelijk praktische 
ondersteuning te kunnen bieden, hebben wij sinds 2017 een maatschappelijk werkende die dicht 
tegen de psycholoog, geestelijk verzorger en het Servicebureau aan werkt. Zoals verwacht bleek dit 
in een grote behoefte te voorzien. Een aantal keer is gebruik gemaakt van de Meldcode Huiselijk 
Geweld/Ouderenmishandeling.  

8.2 Overige hulpbronnen 
Op diverse vlakken wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de onze zorg- en dienstverlening: 

 Domotica: in 2017 hebben wij een advies laten uitbrengen over domotica en cliëntgebonden 
zorgtechnologie. Er zijn nu gesprekken gaande met leveranciers op het gebied van de 
verschillende systemen en de integratie van die systemen. Dit betreft bijvoorbeeld 
personenvolginstallaties, automatische deuropeners, leefcirkels, verlichting, 
zorgcommunicatietechnologie en meer. Daarnaast gaat zoals eerder genoemd, een 
kleinschalige pilot van start om te experimenteren met het gebruik van zogenaamde 
“zorgriemen” (zie paragraaf 3.5). 

 Ook op het gebied van de administratieve organisatie zijn er verbeteringen geweest. Voor 
bewoners is het vanaf het najaar 2017 mogelijk om extra geld te pinnen bij de koffiecorner. 
Ook zijn de openingstijden van het winkeltje verruimd.  

 In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om tot een “dashboard” met stuurinformatie te 
komen. Dat moet op teamniveau stuurinformatie opleveren, onder ander om te zorgen dat de 
inzet van personeel strookt met de ZZP-mix op dat moment (zie ook hoofdstuk 6).  

 Duurzaamheid: in 2017 is de huidige verlichting in het Reinaldahuis vervangen door LED-
verlichting. Zorggroep Reinalda scheidt daarnaast al haar afval. Verder wordt er bij inkoop 
afgewogen of er sprake is van mogelijkheden voor hergebruik. 

 Winkeltje: het assortiment van het winkeltje is verkleind, maar meer toegesneden op de 
behoeften van onze clienten. Het Winkeltje wordt nu bemenst door vrijwilligers en heeft 
daardoor ruimere openingstijden. De ruimte is multifunctioneel ingericht: op enkele dagdelen 
vindt er ook dagbesteding plaats (VPT cliënten en WMO cliënten). Na sluitingstijd wordt het 
gebruikt als vergaderruimte. 

Actie 2018 ev: Om domotica effectief in te kunnen zetten, moet er eerst onderzoek gedaan 
worden naar de huidige mogelijkheden van onze infrastructuur en wat er nodig is in de 
toekomst.  
Actie 2018 ev: Een verkennend onderzoek loopt naar de samenwerking met de SIG 
(gehandicaptenorganisatie in Noord- en Midden Kennemerland) naar de inzet van cliënten van 
de SIG in het restaurant en coffee corner. 
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9. Gebruik van informatie 
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 
Gebruik van informatie luidt: 

     

9.1 Clientoordelen 
Cliëntinformatie wordt met verschillende instrumenten opgehaald: 

 NPS/NPS+ meting 

 Zorgkaart Nederland 

 Cliëntenpanel 

 Huiskamerbijeenkomsten 

 Mantelzorgcafé 

 Actiegroep Troubleshooters 

 Gesprekken “Maak jij het verschil” 

 Klachten 

9.1.1 NPS/NPS+ meting 
De Net Promotor Score (NPS) is de uitvraag bij cliënten aan de hand van de aanbevelingsvraag. De 
NPS wordt berekend door het percentage promotors (cijfers 9 of 10) te verminderen met het 
percentage criticasters (cijfers 0 t/m 6). De passief tevreden respondenten zijn de cijfers 7 en 8. 

Wij hebben in 2017 deze aanbevelingsvraag gecombineerd met de uitvraag naar onderwerpen 
waarover cliënten tevreden zijn en onderwerpen waarover zij niet zo tevreden zijn. Tevens hebben 
wij de herkenbaarheid van onze kernwaarden uitgevraagd. 
De uitvraag hebben wij gedaan via interviews (intramuraal somatiek en extramuraal VPT) en 
schriftelijke enquête (contactpersonen PG cliënten intramuraal en extramurale wijkverpleging 
cliënten). 
De resultaten zijn opgenomen in bijlage 3 “Uitkomst NPS meting”. 
 
Conclusie: 

 er is een duidelijke toename te zien in de tevredenheid van cliënten intramuraal. 
 extramuraal is het beeld wisselend (toename bij team paars, afname bij team wit/rood/blauw). 
 bij de herkenning van de kernwaarden zien wij “persoonlijk”, “samen” en “tolerant” en bij VPT 

“tolerant” en “oplossingsgericht” het sterkst naar voren komen. 
 communicatie wordt zowel als verbeterpunt en als positief punt genoemd. Dit zou verder 

onderzocht moeten worden d.m.v. verdiepingsonderzoek op de afdelingen zelf.  
 andere verbeterpunten zijn: minder gehaaste medewerkers en minder wisselende 

gezichten/tijdelijk personeel.  

9.1.2 Zorgkaartnederland 
Zowel in 2017 als in 2018 hebben wij in onze locaties posters opgehangen om cliënten en 
mantelzorgers te wijzen op de mogelijkheden van zorgkaartnederland. Tevens hebben we op de 
achterkant van visitekaartjes van diverse functionarissen zoals wijkverpleegkundigen en 
teamleiders een afbeelding van zorgkaartnederland laten drukken. Patiëntenfederatie Nederland 
(NPCF) is twee keer in het Reinaldahuis geweest om reviews op te halen bij cliënten 
(interviewteams) en tevens hebben telefonische interviewteams van NPCF reviews verzameld van 
mantelzorgers en contactpersonen.  
In totaal zijn in de periode van juni 2017 tot en met eind februari 2018 vierenveertig reviews 
geplaatst voor het Reinaldahuis. Zie bijlage 4 “Reviews Zorgkaartnederland”. 
 
Conclusie: 

 interviewteams blijven nodig om voldoende feedback te krijgen op Zorgkaart Nederland. 
 grote tevredenheid over activiteiten, gebouw/appartement en het contact met medewerkers.  
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 aandachtspunten zijn de drukte bij medewerkers waardoor zij weinig tijd voor bewoners 
zouden hebben, te veel wisselend personeel, communicatie/afspraken nakomen en 
schoonmaak. 

9.1.3 Cliëntenpanel 
Na de achtste bijeenkomst van het vorige cliëntenpanel in april 2017 werden er geen nieuwe punten 
meer aangebracht, vandaar dat ervoor gekozen is om een nieuw cliëntenpanel te vormen. Dit 
vernieuwde panel is in oktober 2017 voor de eerste keer bijeen geweest en onderstaande punten 
zijn aan de orde gekomen: 

o Tijdstip waarop cliënten uit bed worden gehaald; 
o Gehaastheid en ontevredenheid van medewerkers; 
o Vuile rolstoelen; 
o Variatie in het menu in het restaurant; 
o Bejegening cliënten: in hoeverre mag een medewerker een arm om een cliënt 

heenslaan e.d.?; 
o Verzoek om een kapstok voor mantelzorgers op Plato; 
o Piano op Plato, die tijdens de verbouwing is verplaatst. 

Bovengenoemde punten zijn niet alle als knelpunten benoemd, maar als onderwerpen waar meer 
uitleg of verduidelijking over nodig is. 
 
Conclusie: 

 er wordt meer variatie in het menu gewenst. Met het nieuwe voedingsconcept dat in 2018 
wordt geïntroduceerd (vers koken) wordt dit hopelijk opgelost. 

 vuile rolstoelen (ook bij Actiegroep Troubleshooters) 
 gehaastheid medewerkers (ook bij Zorgkaart Nederland) 

9.1.4 Huiskamerbijeenkomsten 
Op verschillende intramurale afdelingen vinden een aantal keren per jaar huiskamerbijeenkomsten 
plaats. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde gekomen: 
o Spinoza: voorjaar 2017 (contact via mail met contactpersonen, nieuwsbrief, info activiteiten. 
o Socrates/Coornhert: november 2017 (bezetting afdeling en huiskamer) 
o Plato: mei (thema belevingsdozen) en november (thema belevingsgerichte zorg en PDL; 

ingebruikname tuinkamer) 
o Multatuli/Erasmus picknick (het verbinden van mantelzorgers, cliënten) 

9.1.5 Actiegroep troubleshooters 
In juni 2017 heeft de Actiegroep Troubleshooters actief vragen of knelpunten opgehaald met de 
speciale brievenbus. Er zijn 12 reacties binnengekomen. Deze hebben betrekking op onder andere 
meer aandacht voor mondzorg, hygiëne (2 maal), een namenbord van medewerkers, een suggestie 
voor een emailadres per zorgteam voor mantelzorgers, parkeren en het restaurant/koffiecorner. Het 
namenbord is inmiddels in gebruik genomen en op de zorgafdelingen is mondzorg en hygiëne nu 
duidelijk onder de aandacht. Hierop zal later in het jaar ook een interne audit plaatsvinden. De 
suggesties voor het restaurant/koffiecorner zijn onder de aandacht van de manager Facilitair. Door 
medewerkers was het knelpunt opgegeven dat een groot deel van hun pauze “verloren” gaat aan 
het wachten op hun broodje als zij wat bestellen in de koffiecorner. Er wordt nu gewerkt aan de 
mogelijkheid dat medewerkers vooraf kunnen bestellen en het broodje in het winkeltje tegenover de 
koffiecorner kunnen ophalen. Voor de suggestie van 1 emailadres per zorgteam zijn we in gesprek 
met de betreffende mantelzorger om na te gaan waar het knelpunt precies ligt. Het 
parkeerprobleem kunnen wij helaas niet oplossen. Daarnaast waren er vier individuele vragen. 
Deze zijn opgepakt door de zorgcoördinatoren en het Servicebureau. Ook waren er twee cliënten 
die de brievenbus gebruiken om hun waardering uit te spreken. De brievenbus heeft ook enkele 
weken op onze andere locaties gestaan waar onder andere onze VPT cliënten wonen, maar daar 
zijn geen reacties binnengekomen.  
Na evaluatie is besloten om door te gaan met de Actiegroep Troubleshooters als forum om 
knelpunten die niet elders neergelegd kunnen worden te bespreken en op te lossen, en daarnaast 
tweemaal per jaar actief knelpunten op te halen bij cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers. 
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9.1.6 Klachten 
Klachten kunnen bij Zorggroep Reinalda op verschillende manieren binnenkomen. Dit staat 
beschreven in de Procedure Klachten en Meldingen (5.01). 
In 2017 zijn bij de cliëntenvertrouwenspersoon in totaal 20 klachten binnengekomen en in 
behandeling genomen. 
Dit betrof in 6 gevallen een klacht over de geleverde zorg: 
- 1e kwartaal: verzorging, medisch handelen, bereikbaarheid arts, alarmopvolging. 
- 2e kwartaal: geen. 
- 3e kwartaal: geen. 

- 4e kwartaal: verzorging, medisch handelen, geen alarmopvolging. 

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft gesprekken gevoerd met de desbetreffende cliënten, 
eventuele contactpersonen, teamleider en zorgcoördinator om goede afspraken te maken om dit in 
de toekomst te voorkomen. Uit de evaluatie blijkt dat deze afspraken worden nagekomen. 
 
Bij het directiesecretariaat zijn in totaal 9 klachten van cliënten binnengekomen, waarvan 3 
anonieme klachten. 
De onderwerpen waren: 
- Temperatuur restaurant en wachttijden maaltijden in restaurant 
- Tijdstip ontbijt ontvangen 
- Smaak van het eten in het restaurant 
- Het ontbreken van postzegels in het winkeltje 
- Defecte lift 
- Verzorging van de moeder van een mantelzorger 
- Borgsom terugbetaling 
- Verzorging, te weinig personeel, weinig toezicht 
- Geen vrijwilliger, wijze van verzorging, geen verzorging (deze cliënt stuurt veel brieven en belt 

vaak over klachten; afspraak is nu dat de cliëntenvertrouwenspersoon iedere 1e dinsdag van 
de maand contact opneemt met cliënt). 

Op de klachten die niet anoniem zijn binnengekomen is schriftelijk gereageerd of deze zijn 
mondeling besproken met de cliënten/mantelzorgers en alle klachten zijn naar wens afgehandeld. 
De klachten over de temperatuur in het restaurant in het Reinaldahuis zijn gemeld bij de facilitair 
manager en inmiddels opgelost. 
 
Er zijn door middel van goede gesprekken en bemiddeling van de cliëntenvertrouwenspersoon 
geen formele klachten van cliënten ingediend in 2017.  
 
Totaal “belevingsthermometer”/cliëntoordelen: 
 toename tevredenheid bij intramurale cliënten!  
 activiteiten en gebouw/appartement zijn in orde, hoewel er wel meer eisen worden gesteld 

aan privacy (eigen badkamer) 
 clienten/familie geven aan dat medewerkers een gehaaste indruk maken. Dit kan een 

aanknopingspunt zijn voor omgaan met tijdsdruk bij medewerkers (de tijd die je bij een client 
bent, er ook echt zijn voor deze client) 

 schoonmaak: aanpak + audit 
 koken/eten: nieuw voedingsconcept in 2018 
 opmerkingen over communicatie vraagt om verdiepend onderzoek 
 teveel wisselende gezichten wordt als onprettig ervaren 

Actie 2018 ev: Voor 2018 wordt een keuze gemaakt uit de waaier met instrumenten op het gebied 
van cliënttevredenheid die momenteel wordt ontwikkeld door de sectorpartijen. Zolang deze er nog 
niet is, gaan we op de huidige wijze zoals hierboven beschreven is door. 
Actie 2018 ev: Pilot spiegelgesprekken houden op een van de afdelingen. 
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10. Afronding deelname Waardigheid en Trots 
Tot slot willen we hier nog in het kort de opbrengsten weergeven van onze deelname aan het best-
practice-onderdeel van Waardigheid en Trots. In dat kader hebben wij diverse activiteiten 
ondernomen die aan een, twee of alle drie doelstellingen bijdragen die wij hadden geformuleerd: 
1. Welbevinden van cliënten leidend voor ons handelen 
2. Oog en zorg voor de naasten van cliënten 
3. Medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid 

Doelstellingen → 
Activiteiten   

Welbevinden 
centraal 

Oog voor 
naasten 

Medewerkers meer 
verantwoordelijkheid 

Presentatie en discussie teams X X X 

Mijn Verbetermeter X  X 

Broodje ethiek X  X 

3 schone jurken  X X 

Zorgkaart Nederland X X X 

Actiegroep Troubleshooters X  X 

Cliëntenpanel X   

Huiskamerbijeenkomsten  X X 

Cursus gastvrouwen dementie X  X 

Korte activiteiten X  X 

Participatiekliniek en vervolg X  X 

Maak jij het verschil? X  X 

3 mini-docu’s X X X 

Presentatie congres W&T   X 

Deelname studiedagen   X 

Belevingsthermometer X X X 

Goede voorbeelden in de spotlight   X 
 
Tot slot 
Ook dit jaar heeft Zorggroep Reinalda weer een mini-documentaire van de resultaten van haar 
verbeteraanpak gemaakt, als derde in een serie. De mini-docu’s zijn te vinden op onze website en via deze 
links: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuLIhyNmSP8 
https://www.youtube.com/watch?v=mMALQKBFLbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=yLDDhPxPr5U&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HuLIhyNmSP8
https://www.youtube.com/watch?v=mMALQKBFLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLDDhPxPr5U&feature=youtu.be
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Bijlage 1 Missie, visie, kernwaarden     

 
Missie 
Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo 

zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Van oorsprong hebben wij 

onze wortels in het humanisme, waardoor tolerantie, respect, autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken.  

 

Visie 
Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen regievoering van onze cliënten (en hun 

naasten) en bieden onze ondersteuning op een manier die volgens de cliënt bijdraagt aan zijn/haar 

kwaliteit van leven. Dat doen wij binnen onze mogelijkheden waarbij professionele kaders en een 

gezonde bedrijfsvoering verenigd worden met liefdevolle zorg.  

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Die geven persoonlijke, op maat 

gesneden zorg- en dienstverlening en denken in mogelijkheden. Wij staan voor de kwaliteit van 

onze dienstverlening en de toegankelijkheid van ons aanbod.  

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in buurten 

waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor 

iedereen waar Zorggroep Reinalda mee werkt: cliënten en hun naasten, verwijzers, 

samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (rijks)overheid en onze 

medezeggenschapsorganen. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen. 

 

Kernwaarden: TOPPS  
 Tolerant: cliënten, diens naasten, collega’s (zowel medewerkers als vrijwilligers) en 

bezoekers hebben respect voor elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent, binnen de kaders en 

afspraken die we met elkaar zijn overeengekomen.   

 Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten onze woorden om in daden en denken in 

mogelijkheden.  

 Persoonlijk: tijdens zorg- en andere contactmomenten hebben wij onverdeelde  aandacht 

voor de cliënt. Het ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat 

daarbij centraal. 

 Professioneel: wij zijn betrouwbaar en hebben kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in 

het vaandel. Medewerkers ontwikkelen zich, groeien mee met veranderingen in de binnen- 

en buitenwereld en dragen verantwoordelijkheid hiervoor. Medewerkers worden hierin op 

persoonsgerichte wijze ondersteund.  Zij zijn aanspreekbaar op hun handelswijze en de 

keuzen die zij daarin maken.  

 Samen: wij werken op een prettige en professionele manier met elkaar samen: zowel binnen 

als buiten de organisatie.
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Bijlage 2 Kaderbrief: Vandaag doen wat morgen nodig is 
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Bijlage 3 NPS meting 
 
Hieronder de resultaten: 
Intramuraal Contactpersonen cliënten PG-

indicatie 
Somatiek** 

NPS 2017 prom-crit. / NPS 
8,9,10 

31,6 / 75,9% * 34,48 / 84,2% * 

NPS 2016 prom-crit. / NPS 
8,9,10 

15,2 / 60,6% 16,6 / 56,7% 

Meest herkende kernwaarde(n) Tolerant Persoonlijk + samen 

Verbeterpunten  Meer ondernemen met 
bewoners, communicatie, beter 
dingen lezen en doorgeven, 
minder vaak kleding wassen 

Communicatie, reageren op 
de bel, minder wisselende 
medewerkers in de zorg en 
minder gehaaste 
medewerkers 

Positieve punten Aanbod activiteiten, 
communicatie, de zorg en het 
personeel 

Bejegening van personeel, de 
zorg, invulling activiteiten, 
maaltijden en de 
woonomgeving 

*  Zowel bij contactpersonen cliënten PG als bij Somatiek, geen onvoldoendes 
** Bij Somatiek geeft 70% aan dat de bijdrage van Zorggroep Reinalda in hun welbevinden is toegenomen, 13% 
vindt van niet en 17% weet het niet.  
 

Extramuraal Zorg aan huis (Zvw) Team Wit/Rood/Blauw Team Paars 

NPS 2017 prom-crit. / NPS 
8,9,10 

34,6 / 80,5% * 25,0 / 75% ** 

NPS 2016 prom-crit. / NPS 
8,9,10 

39,3 / 77,9% 0,0 / 83% 

Meest herkende kernwaarde(n) Tolerant + persoonlijk Persoonlijk 

Verbeterpunten  Tijdstip zorgverlening en 
verschillende medewerkers 

Te lage respons 

Positieve punten De zorg, het personeel en het 
vaste personeel 

Te lage respons 

*   Twee onvoldoendes bij team wit en twee bij team rood/blauw 
** Geen onvoldoendes 

Extramuraal Zorg aan huis 
(VPT) 

Team Groen Team Geel 

NPS 2017 prom-crit. / NPS 
8,9,10 

28,57 / 71,4% * 28,57 / 71,4% * 

NPS 2016 -** -** 

Meest herkende kernwaarde(n) Tolerant + oplossingsgericht + 
persoonlijk 

Tolerant + oplossingsgericht 

Verbeterpunten  Meer, kundig, vast en 
gemotiveerd personeel 

Meer vast personeel 

Positieve punten Fijn, behulpzaam en opgewekt 
personeel, de woning en de zorg 

De zorg, het eten en het 
personeel 

*   Zowel bij team groen als bij team geel, geen onvoldoendes 
** De respons was te laag waardoor er geen gegevens bekend zijn van 2016 
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Bijlage 4 Reviews Zorgkaartnederland 
 
Aantal reviews Gemiddelde 

waardering 
Positief negatief 

Juni 2017: 2 8,0  Schoon, goed en fris gebouw 

 Tevreden over de voorzieningen 

 Vriendelijk, zorgzaam en betrokken 
personeel 

 Afspraken gaan vaak mis 

 Weinig personeel 

Juli 2017: 5 8,2  Verpleging is vrolijk 

 Veel aanbod van activiteiten 

 Prachtig gebouw 

 Liefdevol personeel 

 Veel aandacht voor cliënt en familie 

 Goede zorg  

 Afspraken worden nagekomen 

 Weinig tijd  

 Weinig personeel 

 Afspraken gaan vaak mis 

 Kleine kamer  

Sept 2017: 1 5,3  Afspraken worden nagekomen 

 Tevredenheid over het grote gebouw 
met de grote binnenruimte 

 Krijgt te weinig informatie 

 Er zijn onvoldoende liften 

Nov 2017: 1* 2,3 -  Slechte verzorging, niet rein 

Dec 2017: 1 7,8  Complimenten over geweldige 
kerstdiner. Cijfer kerstdiner: 9 met ster 

 

Jan 2018: 8 
(interview-
teams) 

7,6  Ruim appartement 

 Gastvrouwen en zusters lief en 
betrokken 

 Beste huis van Nederland, veel 
activiteiten, uitstekende maaltijden, 
snel geholpen, afspraken worden 
nagekomen, mooi appartement 

 Met respect behandeld, mooi 
appartement, eten goed, vooral de 
soepen 

 Tevreden over de schoonmaak 

 Vaak lang wachten op hulp 

 Eten is niet lekker 

 Niet tevreden over de 
schoonmaak 

 Personeel te druk 

Feb.’18: 26 
(waarvan 23 
door interview-
teams) 

7,9  Groot en mooi appartement 

 Vriendelijk personeel  

 De kwaliteit van het eten is goed 

 Veel aanbod van activiteiten 

 Leuke band met het personeel 

 Afspraken worden nagekomen 

 Opmerkingen/ klachten worden 
voortvarend aangepakt 

 Respectvolle bejegening, aanpassing 
aan wensen van cliënt, goede 
communicatie ook met mantelzorg 

 Goede schoonmaak 

 Parkeergelegenheid niet toereikend 

 Wel een eigen kamer, maar badkamer 
gedeeld, dat is jammer 

 Personeel herkenbaar aan kleur 
kleding 

 Medicatie wordt niet altijd tijdig 
verstrekt 

 Minder leuke contact met 
invalkrachten 

 Weinig contact met de buren 

 Communicatie met 
verpleegkundigen kan beter 

 Leerlingen worden niet goed 
begeleid en hebben soms niet 
de juiste kennis 

 Uitstraling gesloten afdeling 
meer ziekenhuis dan 
woonhuis 

 Nadeel: roken op de kamer, 
rook/geur komt door 
openstaande deuren op de 
gangen 

 Veel wisseling van personeel 
binnen het team en minder 
personeel 

 Persoonlijke verzorging niet 
naar behoren 

 Afspraken maken gaat 
moeizaam, met name met arts 

Totaal Reinalda-
huis 44 reviews 

7,7   

 
* bij de review van november 2017 hebben wij contact opgenomen met de cliënt/mantelzorger via de redactie van 

Zorgkaartnederland en een verhelderend gesprek gevoerd. 
 
Polderhuis: geen reviews in de periode juni 2017 – februari 2018 
De Roos; gemiddelde waardering juli 2017: 3,8 

Er is één review geplaatst die ging over de wisselende uitzendkrachten en de toegang tot de woning door de zorgmedewerker. 
Wij hebben geprobeerd om via de redactie in contact de komen met deze cliënt, maar hij/zij heeft aangegeven geen contact te 
wensen. Wij kunnen dus helaas geen actie ondernemen omdat wij niet weten om welke cliënt dit gaat. Wij hopen dat deze 
cliënt alsnog contact opneemt zodat wij iets kunnen doen met deze feedback. 
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Bijlage 5 MIC meldingen per afdeling 
1

e
 kwartaal ‘17 Mult/Erasm. Plato Spinoza Socrates Coornhert Extramuraal Totaal 

Medicatie 38 46 6 67 23 117 297 

Vallen 12 27 16 10 9 29 103 

stoten, knellen botsen 1 
  

1 
  

2 

verbranden 
      

0 

agressief gedrag 
 

10 
 

1 
  

11 

vermissing 
 

3 
 

1 
  

4 

inname gev. stoffen 
      

0 

anders 5 5 1 6 4 16 37 

Totaal 56 91 23 86 36 162 454 

        2
e
 kwartaal ‘17 Mult/Erasm. Plato Spinoza Socrates Coornhert Extramuraal Totaal 

Medicatie 67 29 8 43 14 86 247 

Vallen 34 18 11 2 5 14 84 

stoten, knellen botsen 1 
  

1 
  

2 

verbranden 
     

2 2 

agressief gedrag 
 

3 
    

3 

vermissing 
      

0 

inname gev. stoffen 
      

0 

anders 1 9 2 6 12 8 38 

Totaal 103 59 21 52 31 110 376 

        3
e
 kwartaal ‘17 Mult/Erasm. Plato Spinoza Socrates Coornhert Extramuraal Totaal 

Medicatie 34 38 10 38 28 86 234 

Vallen 11 22 13 2 5 17 70 

stoten, knellen botsen 1 2 
  

1 1 5 

verbranden 1 
   

1 
 

2 

agressief gedrag 
 

6 
  

1 
 

7 

vermissing 
 

4 
   

1 5 

inname gev. stoffen 
     

1 1 

anders 9 7 1 2 9 7 35 

Totaal 56 79 24 42 45 113 359 

        4
e
 kwartaal ‘17 Mult/Erasm. Plato Spinoza Socrates Coornhert Extramuraal Totaal 

Medicatie 36 39 12 54 45 94 280 

Vallen 15 19 18 11 9 27 99 

stoten, knellen botsen 
   

2 
  

2 

verbranden 
      

0 

agressief gedrag 
 

3 
    

3 

vermissing 
 

3 
    

3 

inname gev. stoffen 
      

0 

anders 8 6 1 7 7 12 41 

Totaal 59 70 31 74 61 133 428 
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Totaal 2017 Mult/Erasm. Plato Spinoza Socrates Coornhert Extramuraal Totaal 

Medicatie 175 152 36 202 110 383 1058 

Vallen 72 86 58 25 28 87 356 

stoten, knellen botsen 3 2 0 4 1 1 11 

verbranden 1 0 0 0 1 2 4 

agressief gedrag 0 22 0 1 1 0 24 

vermissing 0 10 0 1 0 1 12 

inname gev. stoffen 0 0 0 0 0 1 1 

anders 23 27 5 21 32 43 151 

Totaal 274 299 99 254 173 518 1617 
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Bijlage 6 Woordenlijst 
Afkorting Betekenis 

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BHV Bedrijfshulpverlening 

BOPZ Bijzonder opname psychiatrisch ziekenhuis 

CR Cliëntenraad 

ECD Elektronisch Cliënten Dossier 

ELV Eerstelijns Verblijf 

EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

FTO Farmacotherapeutisch Overleg 

GGZ Geestelijke Gezondheidzorg 

GPS Global Positioning System 

GRZ Geriatrische Revalidatie Zorg 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (voedselveiligheidsyteem) 

HKZ Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector 

IBS Inbewaringstelling 

IGZ Inspectie Gezondheidszorg 

KvK Kamer van Koophandel 

LOC Landelijke Organisatie Cliëntenraden 

M&M Middelen en Maatregelen 

MDO Multidisciplinair Overleg 

MIC Meldingen Incidenten Cliënten 

MPT Modulair Pakket Thuis 

MT Managementteam 

NPCF Patiëntenfederatie Nederland 

NPS Net Promotor Score 

OR Ondernemingsraad 

PAR Professionele Adviesraad 

PCSOH Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer 

PDL Passiviteiten van het Dagelijks Leven 

PG Psychogeriatrie 

P&O Personeel en Organisatie 

RIBW Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen 
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RM Rechterlijke machtiging 

RVT Raad van Toezicht 

SO Specialist Ouderengeneeskunde 

VAR Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad 

VPT Volledig Pakket Thuis 

VVT Verpleging, Verzorging, Thuiszorg 

WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 

WLZ Wet Langdurige Zorg 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOR Wet op Ondernemingsraden 

WZW Wonen, Zorg en Welzijn 

ZvW Zorgverzekeringswet 

Z&W Zorg en Welzijn 

 


