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Voorwoord
2017 is een bewogen jaar geweest. Kort na mijn komst in april 2017 zijn er financiële onevenwichtigheden aan
het licht gekomen. Deze maakten een herstelplan en een reorganisatie noodzakelijk. Tegelijkertijd moest ZHZ
anticiperen op de vele veranderingen waar we in de (ouderen)zorg mee te maken hebben.
Het herstelplan is tot stand gekomen aan de hand van advies van werkgroepen, waaraan ook afvaardigingen van
de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad hebben deelgenomen. We verwachten dat we de reorganisatie en
daarmee de herschikking van functies en het dienstenaanbod binnen ZHZ eind 2018 hebben afgerond.
In december 2017 hebben we het kwaliteitsplan voor 2018 vastgesteld. Daarin hebben we onze kwaliteitszorg
beschreven. De cliënt staat daarin uiteraard centraal: persoonsgerichte zorgverlening is voor ons de basis.
De cliënt is ook degene die het resultaat van onze inspanningen beoordeelt. Ik ben dan ook trots op de
uitkomsten van de verschillende cliëntwaarderingsonderzoeken. Ook in 2017, een jaar met zoveel ingrijpende
veranderingen, zijn onze medewerkers en vrijwilligers er in geslaagd om onze cliënten de liefdevolle zorg en
aandacht te bieden die zij nodig hebben.
Ik wil dan ook eindigen met een woord van dank aan onze medewerkers en vrijwilligers. Natuurlijk blijven er
punten waarop we ons kunnen, willen en soms moeten verbeteren. Ook daar doen we verslag van in dit
document. Met dank aan de bevlogen inzet van alle medewerkers en vrijwilligers zie ik de toekomst met
vertrouwen tegemoet!

9 mei 2018
Tamara Ritsema
Raad van Bestuur (met ingang van 1 april 2017)
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Inleiding
Zorgspectrum Het Zand
Stichting Zorgspectrum Het Zand (hierna: ZHZ) fungeert als ondersteuner van mensen in een kwetsbare fase van
hun leven, die wordt veroorzaakt door beperkingen. Hierbij is ZHZ specialist in het bieden van kortdurende en
langjarige chronische zorg en ondersteuning aan specifieke groepen. Het startpunt van handelen komt voort uit
een vraag of behoefte. De cliënt is de regiehouder van de persoonlijke levensinvulling. De medewerkers
ondersteunen de regie van de cliënt structureel en systematisch.
ZHZ biedt wonen en zorg op zeven locaties in Overijssel, te weten; Zwolle, Wijhe, Heino, Nieuwleusen en
Staphorst. ZHZ biedt zowel beschermd wonen voor cliënten met dementie, somatische problematiek of Nietaangeboren hersenletsel, Geriatrische Revalidatie Zorg (hierna: GRZ), Hospice zorg als zelfstandig wonen.
Binnen ZHZ wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie, waarop alle medewerkers aangesproken mogen
worden. Deze visie is vertaald in de volgende kernwaarden:
 Aandacht: Cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn waardevol. Iedereen doet ertoe. Elke cliënt wordt
als mens gezien. Daarbij luisteren we zonder oordeel of vooringenomenheid met ons oor en hart. Met
oprechte aandacht en interesse willen we kwaliteit aan het leven toevoegen;
 Respect: Respect tonen we door elkaar in waarde te laten en niet te oordelen. Iedereen is uniek en toch
gelijkwaardig. Cliënten, medewerkers of vrijwilligers worden gezien als een uniek individu waarbij we
gericht zijn op het waardevol zijn als mens. Daarmee respecteren we een ieder zo hij of zij is. Er is
sprake van onderlinge verbintenis en vertrouwen;
 Betrouwbaar: Betrouwbaar staat voor eerlijk, geloofwaardigheid en oprecht. Cliënten, medewerkers en
vrijwilligers kunnen vertrouwen op professionele inzet en voelen zich veilig in de leef- en
woonomgeving. We doen wat we afspreken en we durven ons kwetsbaar op te stellen.
Voor ZHZ is het belangrijk dat de cliënt zich gelukkig voelt of zoveel mogelijk gelukkig gaat voelen. In het
contact met cliënten staan de waarden respectvol, zorgzaam, gastvrij, liefdevol, veilig, betrouwbaar,
cliëntgericht, toegankelijk en vooruitstrevend voorop. De medewerkers en vrijwilligers, maar boven alles de
eigen wensen en de ervaren kwaliteit van leven van de cliënten, staan daarbinnen centraal.
De focus van ZHZ ligt op het zoveel mogelijk voorkomen van achteruitgang van ziekte (preventie) en op het zo
zelfstandig mogelijk regie houden bij het omgaan met beperkingen. Er is nadrukkelijk aandacht voor de
woonomgeving en het welzijn omdat mensen over het algemeen lang gebruik van maken van de beschikbare
diensten.
Kwaliteitskader
In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Dit
document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Tevens biedt dit
document opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend
vermogen te versterken. Ten slotte vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en
contractering van zorg.
Het Kwaliteitskader is opgebouwd uit acht thema’s. Deze zijn gerelateerd aan thema’s van inhoud van zorg,
kwaliteit en veiligheid (vier thema’s) en randvoorwaarden (vier thema’s). Eén van de thema’s behorende bij de
inhoud van zorg, kwaliteit en veiligheid is ‘leren en verbeteren van kwaliteit’. Dit thema gaat over de wijze
waarop de zorgverleners en zorgorganisatie op dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en
verzorging voor cliënten.
In één van de vereisten behorende bij dit thema staat beschreven dat elke verpleeghuisorganisatie vanaf het
rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording verzorgt via één kwaliteitsverslag. Dit document dient
vóór 1 juli volgend op het rapportagejaar te verschijnen en wordt gepubliceerd op de website van de organisatie
en de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
Schrijfgroep
Om aan bovenstaande opdracht te voldoen, is begin 2018 een oproep geplaatst op het intranet van Zorgspectrum
Het Zand (hierna: ZHZ) met de vraag welke medewerkers willen meedenken en meeschrijven aan dit
kwaliteitsverslag. Dit resulteerde in totaal 7 medewerkers met verschillende functies: twee
woonbegeleiders/VIG, een verpleegkundige, opleidingsadviseur, diëtiste, teamcoördinator 1 en
projectcoördinator. Gezamenlijk vormden zij de schrijfgroep ‘Kwaliteitsverslag’. De deelnemende medewerkers
1

In 2017 werd gesproken over Zorgcoördinatoren, welke door de reorganisatie in 2018 een nieuw functieprofiel hebben ontvangen. Dit
functieprofiel is formeel vastgesteld waarbij de naam van de functie werd vervangen door Teamcoördinator
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hebben allen input geleverd voor het kwaliteitsverslag waarbij zij hun collega’s hebben gevraagd hierin mee te
denken. ‘Penhouder’ van het uiteindelijk kwaliteitsverslag zijn de projectcoördinator en de kwaliteitsadviseur; de
eindverantwoordelijkheid van dit document ligt bij de Raad van Bestuur (hierna: RvB).
Vaststelling
In de eerste maanden van 2018 zijn de deelnemers van deze schrijfgroep met regelmaat bij elkaar gekomen en
hebben allemaal input geleverd aan het kwaliteitsverslag. Vervolgens is de conceptversie besproken binnen het
Directie/Raad van Bestuur-overleg, de Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) en de Ondernemingsraad (hierna:
OR). Ten slotte is in juni 2018 de uiteindelijke versie nogmaals besproken binnen de vergaderingen van zowel
de Directie, CCR en OR en is deze officieel vastgesteld.
Opbouw
Als basis voor dit kwaliteitsverslag, is het kwaliteitsplan gebruikt welke eind 2017 door ZHZ is geschreven en
op de website is gepubliceerd.
Bij de totstandkoming van dit kwaliteit verslag is gebruik gemaakt van de handvatten zoals deze staan
beschreven in het kwaliteitskader. De acht thema’s uit dit kader vormen de basis van dit verslag. Hierbij is, zoals
het kwaliteitskader aangeeft, aandacht voor drie onderdelen, te weten ‘veiligheid’, ‘cliëntoordelen’ en ‘leren en
werken aan kwaliteit’.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte, puntsgewijze, samenvatten waarin de ontwikkelingen van 2017 en
de aandachtspunten voor 2018 staan genoteerd.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
1.1

Compassie

Een cliënt die compassie ervaart in de geboden zorg, ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Dat
cliënten binnen Zorgspectrum Het Zand (hierna: ZHZ) deze compassie ervaren, is te lezen in de beoordelingen
op onder andere Zorgkaart Nederland (zie ook hoofdstuk 8).
ZHZ besteedt aandacht aan compassie door het werken met leefmilieus. Een leefmilieu is een leefomgeving
waarin behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Ten dienste daarvan zijn in deze leefomgeving
huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding doelbewust op elkaar afgestemd. Deze leefmilieus
zijn toegesneden op zes verschillende zorgvragen (vraag om structuur, sturing, stimulans, coaching, bescherming
of zelfstandigheid). Het doel hiervan is dat elke cliënt een plaats krijgt in een fysieke en sociale omgeving die
dusdanig passend is, dat iemand daar zo optimaal mogelijk
tot zijn/haar recht komt. In geval van langdurig verblijf is in
alle gevallen de woonfunctie van groot belang, ook als de
`Cliënten veranderen. Aan ons de
zorgvraag complex is. Vanzelfsprekend blijft binnen elk
taak om vandaag, maar ook over
leefmilieu elke individuele cliënt centraal staan, met de eigen
een jaar de juiste zorg te bieden.
identiteit en geschiedenis en de beleving hiervan. Alle
medewerkers ontvangen de scholing Leefmilieus, waarin
Daarbij blijven we de cliënt
onder andere aandacht is voor onbegrepen gedrag,
centraal stellen. Alleen op die
seksualiteit, kwaliteit van leven van de cliënt en mindfulness.
manier kunnen we hem of haar een

1.2

Uniek zijn

veilige leefomgeving bieden.
Vrijheid in beweging, noemen we
dat!`

De cliënt ervaart aandacht voor de levensbeschouwing,
Zandloper Waardigheid en trots
leefstijl en veiligheid en voelt zich begrepen in het, soms
veranderende, gedrag. Hiervoor is het belangrijk om kennis
te hebben van het levensverhaal van de cliënt. Een
introductie-Multidisciplinair Overleg (hierna: MDO) en het
maken van een levensboek zijn twee voorbeelden van hoe het levensverhaal van een cliënt wordt verteld. Daarbij
is het van belang om elke cliënt als een uniek persoon te zien met een eigen levensverhaal.
De persoonlijke wensen en behoeftes worden besproken en herkend; iedere dag kunnen wensen en behoeften
verschillen. Zorgverleners binnen ZHZ zijn in staat hier adequaat op te anticiperen.
Het werken met leefmilieus draagt bij aan het uniek-zijn van de cliënt. Binnen de leefmilieus is gerichte
aandacht voor de levensfase waarin de cliënt zich bevindt. De inrichting van de woonomgeving, de
zorgverlening en de competenties van de medewerkers zijn afgestemd op het leefmilieu. Zo worden
medewerkers binnen het beschermend/verzorgend leefmilieu getraind op Lichamelijk Passief
Welbevinden (LPW) en in het stimulerende leefmilieu is werken vanuit positief stimuleren, werken met de
handen op de rug, het uitgangspunt.
In de huidige situatie kan door de personele bezetting en inzet van uitzendmedewerkers het werken met
leefmilieus onder druk komen te staan. Belangrijk is dan ook de inzet van ZHZ om zorg te dragen voor vaste
teams rondom de cliënt.
Onbegrepen gedrag en het eventueel gebruik van psychofarmaca komt iedere twee weken aan bod in het Gedrag
Spreekuur (hierna: GSU) waarbij de Specialist Ouderengeneeskunde (hierna: SO), psycholoog, zorgverlener en
waar mogelijk de zorgcoördinator het (veranderde onbegrepen) gedrag van een cliënt bespreken. Ook de
cliëntvertegenwoordiger of familie van de cliënt kan bij dit GSU aanwezig zijn. Door gezamenlijk dit gedrag te
bespreken en de oorzaak hiervan te achterhalen, kunnen gerichte interventies ingezet worden. Zo wordt bereikt
dat een cliënt zich veilig en begrepen blijft voelen.
Het onderwerp sensorische informatieverwerking is een belangrijk aandachtsgebied van de ergotherapeut en
fysiotherapeut. Bij veel zorgverleners zal aandacht voor deze relatief onbekende interventie nodig zijn om
onbegrepen gedrag beter te kunnen begrijpen en hiermee om te gaan. Daarnaast kan ook Physio Acoustic Sound
(PAS)-therapie bijdragen aan het welzijn van de cliënt, met name rondom het verlichten van pijnklachten en het
verkrijgen van ontspanning.
Indien sprake is van een dilemma in de zorgverlening, bestaat de mogelijkheid tot een moreel beraad. Een
zorgteam kan dan, onder coördinatie van de geestelijk verzorger, een ethisch dilemma bespreken. Hiervoor zijn
binnen ZHZ gespreksleiders aangesteld die getraind zijn in het begeleiden van een moreel beraad.
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1.3

Autonomie

De cliënt heeft het recht de eigen regie over het leven en persoonlijk welbevinden te behouden, ook bij de zorg in
de laatste levensfase.
Binnen ZHZ kan de cliënt waar mogelijk zijn eigen leven vorm geven. Er wordt gedacht in mogelijkheden in hoe
de cliënt zijn/haar leven vorm en inhoud kan geven. Ook activiteiten
buiten de locatie worden gefaciliteerd als de cliënt hier behoefte aan
heeft. De veiligheidsrisico’s worden afgewogen tegen de kwaliteit
`Hier ben ik echt van mijn
van leven.

leven gaan houden.`
Zorgkaart Nederland

Binnen ZHZ heeft iedere locatie een eigen identiteit. Deze wordt
gevormd door behoeftes van de cliënten die er wonen, waarbij te
denken valt aan leeftijd en religie, maar ook door het lokale karakter
van het dorp of de stad waar de locatie bevindt. Ook de leefmilieus
dragen bij aan het creëren van een eigen identiteit. De wensen rondom het levenseinde verschillen dan ook per
locatie. Echter, streven is zoveel mogelijk “Leven toevoegen aan de dagen”, ook bij de zorg rondom het
levenseinde.
Het team van zorgverleners rondom de cliënt bespreekt minimaal tweemaal per jaar, tijdens het MDO, de
wensen rondom het persoonlijk welbevinden. In het MDO staat het ervaren van kwaliteit van leven voorop.
Tijdens het MDO wordt de cliënt dan ook letterlijk gevraagd wat nodig is kwaliteit van leven te ervaren en hoe
deze vergroot kan worden.

1.4

Zorgdoelen

Iedere cliënt heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van de te ontvangen zorg, behandeling en
ondersteuning. Deze afspraken staan vermeld in het zorgleefplan van de cliënt welke binnen 24 uur na opname
door de Teamcoördinator wordt opgesteld. De procedure opname voorziet de medewerker van handvatten
rondom de borging van deze afspraken.
De richtlijnen opgesteld in het kwaliteitskader rondom de zorgdoelen worden binnen ZHZ gevolgd.
Iedere cliënt beschikt over een actueel medisch dossier en zorgleefplan. Een onderdeel van het zorgleefplan is
het werkplan, waarin de praktische uitvoering van het zorgleefplan staat beschreven. De cliënt wordt in staat
gesteld bij het MDO aanwezig te zijn, of te worden vertegenwoordigd door de belangenbehartiger.
Iedere cliënt die zorg ontvangt heeft een Elektronisch Cliënten Dossier (hierna: ECD) waarin de begeleiding,
behandeling en ondersteuning is opgenomen. Om de cliënt en/of diens vertegenwoordiger inzage te geven in het
eigen ECD, is een pilot gestart met het cliëntportaal. Hierbij kan de cliënt en/of diens vertegenwoordiger vanuit
huis inloggen en meelezen in het ECD. Dit blijkt erg bevorderlijk voor de samenwerking met betrekking tot de
zorgverlening, het versterkt de onderlinge communicatie en openheid.
In 2017 is het cliëntbesprekingsformulier doorontwikkeld dat voorafgaand aan het MDO met de cliënt en/of
diens vertegenwoordiger wordt ingevuld. Hierbij is het kwaliteitskader als belangrijk uitgangspunt gebruikt. In
dit formulier wordt de woonbegeleider gestimuleerd tot het aangaan van een gesprek met de cliënt en/of diens
vertegenwoordiger waarin de geboden zorgverlening wordt geëvalueerd. Hierbij wordt onder andere gevraagd
naar de ervaren kwaliteit van leven en de wijze waarop de woonbegeleider middels de geboden zorg en
dienstverlening deze eventueel kan doen verhogen. In het tweede kwartaal van 2018 is dit formulier ingezet met
als doel de zorgverlening nóg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de (individuele) cliënt.

Samengevat
Resultaten 2017
○ Het werken met leefmilieus draagt bij een het unieke ik-zijn van de cliënt;
○ Het GSU is een belangrijk hulpmiddel bij onbegrepen gedrag;
○ Een moreel beraad biedt de mogelijkheid een ethisch dilemma te bespreken;
○ Kwaliteit van leven en eigen regie zijn speerpunten;
○ Zorgafspraken staan vermeld in het zorgleefplan van de cliënt.
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Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ Implementatie cliëntportaal;
○ Inzet van het geactualiseerde cliëntbesprekingsformulier.
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2. Wonen en welzijn
2.1

Dagbesteding

ZHZ vindt het belangrijk dat alle cliënten een zinvolle daginvulling ervaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
in daginvulling en centrale dagbesteding. Onder een daginvulling worden alle bezigheden verstaan die een
persoon verricht, van het opstaan tot het slapen gaan, en die de noodzakelijke structuur en zin aanbrengen in
diens bestaan. Deze activiteiten zijn veelal geïntegreerd in de dagelijkse zorg en vinden plaats op de groep of
(huis)kamer van de cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
krant lezen, koffie drinken of gezamenlijk lunchen. Het gaat
`Doordat de cliënt zich nuttig kan
om activiteiten die weinig voorbereidingstijd vragen en
maken, voelt hij zich veel beter.`
uitgevoerd worden door woonbegeleiders en/of vrijwilligers.
Zandloper Waardigheid en trots

Eind 2017 zijn de functies van Coördinator
Vrijwilligerswerk en Coördinator Dagbesteding
samengevoegd tot één gecombineerde functie: die van Coördinator Vrijwilligerswerk & Dagbesteding (hierna:
Coördinator V&D). Deze medewerkers hebben allen een nieuwe standplaats gekregen, zodat zij ‘loskomen’ van
de oude situatie en met een frisse blik op een nieuwe locatie de centrale dagbesteding opnieuw kunnen inrichten.
Overige functies binnen de dagbesteding zijn boventallig verklaard. 2018 staat in het teken van het opnieuw
inrichten van de centrale dagbesteding. De Coördinatoren V&D vervullen een essentiële rol hierin.
Onder dagbesteding vallen alle activiteiten die vanuit een centrale setting worden aangeboden, onder coördinatie
van de Coördinator V&D. Specifiek voor deze vorm van dagbesteding is dat het een meerwaarde heeft voor
cliënten om juist buiten de groepen gebruik te maken van centraal aangeboden dagbesteding. Dit komt ten gunste
van de dagstructuur of is noodzakelijk om moeilijk verstaanbaar gedrag te voorkomen of te reduceren. Daarnaast
kan deze vorm van centrale dagbesteding ook van belang zijn om juist centrale activiteiten ‘van buiten naar
binnen’ te halen. Hierbij valt te denken aan cliënten met een dementie, waarbij het in verband met overprikkeling
teveel gevraagd is om buiten de groep(en) centrale activiteiten te bezoeken. De centrale activiteiten worden
uitgevoerd door de Coördinator V&D of een professional op het gebied van dagbesteding, indien mogelijk
ondersteund door vrijwilligers.
In oktober 2017 heeft de tweejaarlijkse bootreis plaatsgevonden. Circa 50 cliënten en 10 mantelzorgers hebben
zes dagen lang genoten van een volledig verzorgde vakantie op Hospitaalschip de Prins Willem Alexander. De
gasten hebben onder andere Enkhuizen, Schoonhoven en Arnhem aangedaan. Medewerkers en vrijwilligers
waren mee om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Naast de hierboven beschreven centrale dagbesteding lopen er diverse vernieuwende projecten met betrekking
tot dagbesteding op verschillende locaties van ZHZ. Hierbij valt te denken aan sociale initiatieven om meer
onderdeel van de wijk te worden of groene initiatieven om groen meer onderdeel te laten zijn van de
leefomgeving.

2.2

Zingeving

De cliënt mag van de zorgverleners verwachten dat er aandacht en ondersteuning is op de eigen levensinvulling
op basis van de eigen identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen. ZHZ is een stichting met
een algemene signatuur waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen gezindte, afkomst of achtergrond. ZHZ
gaat uit van de eigen levensovertuiging, de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Dit impliceert een
gedifferentieerd aanbod, afgestemd op de verschillende
doelgroepen en tevens een breed netwerk met
levensbeschouwelijke organisaties. Indien de cliënt dit wenst, kan
‘In De Hulstkampen
hierin ook een beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger
voelen de cliënten zich
uit de persoonlijke context.

2.3

Wooncomfort

veilig, waarbij de zorg
goed aansluit bij de
wensen van de cliënt.’

Zorgkaart Nederland
Gastvrijheid staat bij ZHZ hoog in het vaandel. Medewerkers
worden in de scholing Leefmilieus getraind vanuit de Hostmanship
gedachte. Er is gerichte aandacht voor iedereen; cliënten, naasten,
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers begroeten elkaar oprecht. Van nieuwe bezoekers wordt vaak vernomen
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dat zij zich welkom en gezien voelen.
Cliënten kunnen hun appartement zo veel mogelijk inrichten met hun persoonlijke spullen.
Alle locaties hebben voldoende ruimte om dagbestedingsactiviteiten te laten plaatsvinden en de restaurants
nemen overal een centrale plek in. Hier vindt ontmoeting en ontspanning plaats en hier kunnen cliënten,
bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van een lekkere maaltijd of een kopje koffie.

2.4

Thuiszorg

Naast intramurale zorg, biedt ZHZ op alle locaties ook thuiszorg (wijkverpleging). Financiering van deze zorg
vindt plaats middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet
langdurige zorg (hierna: Wlz). ZHZ hecht veel waarde aan het bieden van kwalitatief goede thuiszorg met als
doel de cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie te laten verblijven. De samenwerking met mantelzorgers is
hierbij van groot belang. Indien thuis wonen niet meer mogelijk is, kan de cliënt zo mogelijk binnen dezelfde
locatie worden opgenomen op één van de verpleegafdelingen.

2.5

Vrijwilligers

ZHZ heeft het geluk te beschikken over circa 861 enthousiaste vrijwilligers die allemaal uniek zijn door verschil
in motivatie, kennis en ervaring. Het aantal vrijwilligers ten opzichte van 2016 is licht toegenomen. Deze
vrijwilligers dragen op de locaties actief bij aan het vergroten van kwaliteit van leven en een zinvolle
daginvulling van cliënten. Vrijwilligers werken altijd onder verantwoordelijkheid van de Coördinator V&D. Het
aanspreekpunt kan dezelfde Coördinator zijn, maar ook een zorgmedewerker of Teamcoördinator op de
betrokken afdeling. ZHZ zet vrijwilligers op directe of indirecte manier in op individuele basis of op
groepsbasis. Daarbij is het een uitdaging om de juiste mens op de juiste plek te plaatsen.
ZHZ ziet vrijwilligerswerk als vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Omdat cliënten in veel gevallen rekenen op
vrijwilligers op een specifiek moment, brengt dit voor vrijwilligers
morele verplichtingen met zich mee.
Belangrijk is dat een vrijwilliger nooit een arbeidsplek mag opvullen,
`We denken in
een vrijwilliger wordt dus niet ingezet voor taken die eigenlijk bij een
mogelijkheden, wat ons
professional thuishoren.

helpt om over grenzen
heen te kijken.`

De Coördinatoren V&D hebben in 2017 en doorlopend in 2018 alle
Zandloper Waardigheid en trots
vrijwilligers persoonlijk of in groepsbijeenkomsten gesproken. Hierbij
is onder andere aandacht besteed aan de nieuwe invulling van centrale
dagbesteding en de rol van vrijwilligers hierin, maar ook aan het feit
dat vrijwilligers altijd aanvullend aan de professionals blijven. Ten
slotte zijn alle vrijwilligers geïnformeerd over hun nieuwe aanspreekpunt op locatie in de vorm van een nieuwe
Coördinator V&D.
2018 zal in het teken staan van het verder uitschrijven van het vrijwilligersbeleid, het optimaal benutten van de
aanwezige kwaliteiten van vrijwilligers en het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers. Nieuw wordt het
aanbieden van inloop spreekuren op alle locaties, waarbij vrijwilligers kunnen binnenlopen met hun vragen aan
de Coördinator V&D. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het
vrijwilligersbeleid door middel van een centrale nieuwsbrief verzorgd vanuit de Coördinator V&D.

2.6

Mantelzorg

ZHZ heeft de ambitie de rol van de mantelzorger actief in te zetten binnen de zorgverlening. ZHZ wil partner
zijn in de zorg voor de cliënt, met respect voor deskundigheid voor alle partijen. Mantelzorg en professionele
zorg vullen elkaar hierbij aan. Behoeften en wederzijdse verwachtingen worden hierbij besproken. Binnen het
zorgbeleid van ZHZ wordt samenwerking met de mantelzorgers van de cliënt benadrukt. Zij zijn immers
degenen die vaak jarenlang hebben gezorgd voor hun naaste. Hierbij streeft ZHZ ernaar dat bestaande relaties en
rollen kunnen blijven voortbestaan, ongeacht de zorgbehoefte en woonsituatie van de cliënt. Hiervoor worden
mantelzorgers uitgenodigd om de gewoonten en gebruiken zoveel mogelijk voort te zetten. ZHZ wil oog hebben
voor de belastbaarheid van de mantelzorger en deze waar nodig gepast ondersteunen, in het bijzonder om
overbelasting te voorkomen. De rol van de mantelzorger staat expliciet benoemd in het nieuwe organogram (zie
figuur 1).
De werkgroep ‘kwaliteit van leven’ heeft eind 2017 de taak op zich genomen het huidige mantelzorgbeleid
binnen ZHZ te herzien en opnieuw vorm te geven. Hierbij wordt niet alleen naar de rol van de mantelzorger

10
Kwaliteitsverslag Zorgspectrum Het Zand – juni 2018

gekeken, maar worden ook de wettelijke kaders in dit beleid herzien. De verdere uitwerking en uitvoering van dit
beleid zal plaatsvinden in 2018.

Figuur 1: onderdeel uit het organogram van ZHZ

2.7

Waardigheid en trots

ZHZ was in 2017 deelnemer aan het landelijk programma Waardigheid en Trots (W&T), ondersteund door
Vilans. Vanuit dit programma zijn tevens extra middelen beschikbaar gesteld, bestemd voor een zinvolle
daginvulling en deskundigheidsbevordering. Binnen ZHZ is een projectgroep Waardigheid en Trots actief
geweest, die zich bezig heeft gehouden met de volgende thema’s:
 Verruimen veilige vrijheid voor cliënten met een Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuis indicatie
(hierna: BOPZ-indicatie), op locaties Weijtendaal en Berghorst. In nauwe afstemming met mantelzorgers,
medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners is op deze locaties gerealiseerd dat de huiskamerdeuren niet
meer afgesloten zijn. Op De Berghorst is zelfs de centrale toegangsdeur tot de gehele afdeling niet meer
afgesloten. Op Het Weijtendaal is daarnaast een nieuwe tuin aangelegd, die ook vrij toegankelijk is voor
cliënten van de aangrenzende afdeling. In 2018 wordt
bekeken of de tuin van De Berghorst ook opnieuw
aangelegd kan worden en toegankelijk kan zijn voor alle
`Ik vind het mooi dat we dit met
cliënten van de aangrenzende afdelingen.
ons team mogelijk maken. Daar
 Verminderen registratielast. De registratielast is onder
ben ik trots op.`
andere verminderd door de dubbele werkwijze bij het
Zandloper Waardigheid en trots
melden van een incident met een cliënt (hierna: MIC) te
voorkomen. Waar medewerkers voorheen een incident
zowel in de rapportage als in het MIC-formulier moesten
vermelden, hoeft een incident nu nog enkel in het
MIC-formulier te worden ingevuld. De melding wordt vervolgens direct zichtbaar in de rapportage. Een
volgende stap is het verkorten van het MIC-formulier.
 Bevorderen kwaliteit van leven en zinvolle daginvulling. De extra middelen zijn op verschillende manieren
ingezet:
○ Een vastgesteld budget is besteed aan deskundigheidsbevordering.
○ Elk team dat Wlz-zorg levert, heeft een budget gekregen om in onderling overleg met cliënten in te
zetten. Toestemming vooraf voor bijvoorbeeld aanschaf van materialen of inzet van activiteiten, was
niet nodig. ZHZ vertrouwt erop dat de teams prima in staat zijn om zelf in te schatten waar binnen dat
team behoefte aan is. Verantwoording van de middelen geschiedde achteraf, middels inhoudelijke en
financiële terugkoppeling.
○ Daarnaast was er speciaal projectbudget beschikbaar voor grotere projecten. Aanvragen hiervoor
konden door teams, via de manager, ingediend worden bij de projectgroep W&T.
In het vierde kwartaal van 2017 is een speciale versie van het personeelsblad ‘De Zandloper’ uitgegeven, die ook
aan externe contacten is overhandigd. In het blad worden een aantal gerealiseerde projecten uitgelicht middels
interviews met cliënten en medewerkers.
De projectgroep wordt in 2018 op eenzelfde wijze voortgezet. Ook de inzet van extra middelen gebeurt op
gelijke wijze in 2018.

2.8

Kwaliteit van leven

Het beschrijven van een eenduidige visie op kwaliteit van leven is noodzakelijk. Voor de zorgverlening zal het
zorgconcept van leefmilieus worden doorontwikkeld als woonzorg-visie. Hierbij zal de input van de Commissie
Leefmilieus als vertrekpunt worden genomen.
Om dit doel te bereiken is de stuurgroep Kwaliteit van Leven samengesteld welke de grondslag ‘Kwaliteit van
leven’ in 2017 heeft geformuleerd. Deze zal in 2018 doorontwikkeld zal worden. Vervolgens dient dit als
uitgangspunt voor de doorontwikkeling van de leefmilieus.
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Samengevat
Resultaten 2017
○ Dagbesteding is voor cliënten van grote meerwaarde;
○ ZHZ gaat uit van een individuele levensovertuiging van de cliënt;
○ Iedereen binnen ZHZ mag gastvrijheid ervaren;
○ Vrijwilligers zijn van groot belang; zij kunnen de kwaliteit van leven van cliënten vergroten;
○ ZHZ streeft naar samenwerking met de mantelzorgers;
○ Waardigheid en Trots biedt extra middelen, bestemt voor een zinvolle dagbesteding en
deskundigheidsbevordering.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ Herinrichten van de (centrale) dagbesteding;
○ Herzien vrijwilligersbeleid;
○ Vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers;
○ Herzien mantelzorgbeleid;
○ Voortzetting van het project Waardigheid en Trots;
○ Doorontwikkelen visie ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Leefmilieus’.
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3. Veiligheid
3.1

Medicatieveiligheid

De ‘procedure geneesmiddelen’ is een procedure die constant in ontwikkeling is en wordt aangepast op het
moment dat hier aanleiding voor is. Bij deze procedure is het document ‘De veilige principes in de
medicatieketen’ als uitgangspunt gebruikt.
In 2017 is het digitaal aftekenen binnen geheel ZHZ geïmplementeerd nadat eerst een succesvolle pilot had
plaatsgevonden op locatie de Hulstkampen (verpleegafdeling) en locatie Zandhove (afdeling Vuur). Door middel
van digitaal aftekenen hebben alle cliënten continu de beschikking over een actueel medicatieprofiel wat kan
bijdragen aan het voorkomen van medicatie incidenten.
Sinds eind 2017 maakt ZHZ gebruik van Inforay, een kwaliteitsdashboard waarbij onder andere het analyseren
van medicatie incidenten verfijnd kan worden. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op afdelingsniveau te
sturen op het verminderen van het aantal medicatie incidenten.
De Geneesmiddelen Distributie Commissie (hierna: GDC) heeft ten gevolge van wijzigingen in de organisatie
een nieuwe samenstelling gekregen. Vanuit iedere locatie is een Teamcoördinator aanwezig en ook de
apothekers bezoeken de GDC-vergaderingen. Vanuit de GDC is een koppeling gemaakt met de MIC-commissie.
Beide commissies bestaan uit dezelfde medewerkers en delen het onderwerp ‘medicatieveiligheid’. De
commissies vergaderen viermaal per jaar en vinden direct na elkaar plaats. Hierdoor is het mogelijk een juiste
afstemming te creëren rondom medicatieveiligheid.
Bij alle cliënten binnen de intramurale zorg vindt jaarlijks een Farmaceutisch Therapeutisch Overleg (FTO)
plaats waarin de SO en de apotheek het medicatieprofiel van de cliënt doornemen. Hiervan wordt een rapportage
opgesteld en eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd met de cliënt/cliëntvertegenwoordiger en
doorgevoerd.
Het aantal medicatie incidenten in 2017 is ten opzichte van 2016 met bijna 24% gedaald. De ontwikkelingen
rondom het digitaal voorschrijven van medicatie heeft bijgedragen aan de grote daling ten opzichte van 2016.
Het aantal incidenten is in de loop van 2017 ook gedaald, waarbij een grote daling zichtbaar is vanaf Q3. Zie ook
de gegevens in tabel 1. Uit deze tabel valt goed op te maken dat aan het eind van Q2 het digitaal aftekenen is
geïmplementeerd; het totaal aantal medicatie incidenten is tussen Q2 en Q3 met ruim 100 incidenten gedaald.
Ook deze digitale ontwikkeling draagt bij aan het verminderen van medicatie incidenten. De MIC-commissie
heeft als doel het aantal medicatie incidenten in 2018 nóg verder te laten dalen.
Tabel 1: medicatie incidenten 2017

Berghorst

Hulstkampen

Weijtendaal

Wooldhuis

Zandhove

Totaal

Thuiszorg
Verpleegafdeling
Totaal Locatie
Thuiszorg
Verpleegafdeling
Totaal Locatie
Thuiszorg
Verpleegafdeling
Totaal Locatie
Thuiszorg
Verpleegafdeling
Totaal Locatie
De Oude Mars
Hospice
Vuur
Waterhoen
Waterkers
Watermolen
Wind
Totaal Locatie

Totaal
Q1
15
2
17
3
7
10
101
22
123
31
13
44
15
2
12
3
7
20
21
80
274

Totaal
Q2
18
11
29
15
24
39
45
34
79
48
25
73
9
6
16
5
21
10
6
73
293

Totaal
Q3
16
11
27
5
17
22
25
17
42
29
8
37
9
1
7
7
11
17
10
62
190

Totaal
Q4
17
9
26
8
15
23
41
11
52
43
12
46
18
2
2
6
2
14
16
60
207
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3.2

Decubituspreventie

De decubituscommissie heeft te maken gehad met verandering in samenstelling. In deze nieuwe samenstelling
volgt de commissie actief de (wetenschappelijke) ontwikkelingen vanuit de wondzorg en decubituszorg.
Regelmatige monitoring van huid(letsel), incontinentie en voedingstoestand vindt reeds plaats. Alle cliënten
binnen ZHZ hebben de beschikking over een antidecubitusmatras (traagschuim-matras). Van belang is de
prevalentie van decubitus graad 2,3 en 4 op een eenduidige wijze inzichtelijk te maken zodat monitoring en
sturing op decubitus kan plaatsvinden.
Uit een puntprevalentie (31 oktober 2017) komt naar voren dat slechts bij 5,1% van de cliënten sprake is van
decubitus (alle stadia). Bij 4,2% van het totaal aantal cliënten binnen ZHZ is sprake van decubitus stadium 1.
Gegevens betreffende decubitus en decubituspreventie 2016, zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het
Zorginstituut. In juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.3

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

ZHZ ziet de cliënt als een individu dat zo lang mogelijk de regie over zijn leven voert (autonomie). Vanuit dat
perspectief streeft ZHZ naar het optimaliseren van de vrijheid van cliënten middels een non-fixatiebeleid. Hierbij
is het streven geen vrijheidsbeperkende maatregelen (hierna: VBM) bij de cliënt toe te passen en altijd te zoeken
naar alternatieven om de cliënt zo veilig mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.
Indien desondanks VBM zijn, stelt ZHZ dat VBM altijd beschermende maatregelen zijn, die de
bewegingsvrijheid van cliënt zo weinig mogelijk aantast. Uitgangspunt is dat de minst ingrijpende interventies
worden toegepast en enkel na goed overleg met de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger, de SO en de
woonbegeleider(s). Registratie van de maatregel door de SO in het zorgleefplan van de cliënt is hierbij
noodzakelijk. Uit tabel 2 kan worden opgemaakt dat de VBM welke in de directe nabijheid van de cliënt worden
ingezet (bijvoorbeeld een gordelbroek of jumpsuit) veel minder frequent worden ingezet in vergelijking met
maatregelen die verder van de cliënt af staan (bijvoorbeeld een optiscan).

Tabel 2: Overzicht VBM ZHZ (peildatum 31-12-2017)

Berghorst
Oude Mars
Hulstkampen
Wooldhuis
Weijtendaal
Zandhove
Totaal

Bedhek
omhoog

Bedhek
op
eigen
verzoek

Bedhekken
omhoog

Dwaal
detectie

Gordelbroek

Handschoenen

Jump
suit

Kantelstoel

Opti
scan

Optiseat

Overig
M&M

Tafelblad
beide
kanten

Verborgen
medicatie

Totaal

0
1
1
0
1
7
10

2
7
1
4
5
25
44

4
0
1
5
1
9
20

0
0
0
0
1
3
4

0
0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
1
1

1
0
2
2
0
2
7

1
0
0
0
0
0
1

12
1
10
13
10
30
76

0
0
1
0
1
2
4

1
4
0
6
5
6
22

1
0
1
0
0
2
4

1
0
0
0
2
4
7

23
13
19
30
26
92
202

Binnen ZHZ is de functie van BOPZ-arts opnieuw toegewezen aan één van de Specialisten
Ouderengeneeskunde. Viermaal per jaar zal deze SO een overleg hebben met de RvB waarin de inzet van VBM
en middelen en maatregelen wordt beargumenteerd en de cijfermatige inzet van deze maatregelen wordt
weergegeven.
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Met de toekomstige overgang van de BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang (hierna: WZD) heeft de BOPZcommissie in 2017 de uitdaging aangenomen het huidige beleid rondom VBM te herzien en te herschrijven met
de WZD (onvrijwillige zorg) als uitgangspunt. De naam van de BOPZ commissie zal hierdoor veranderen in de
WZD commissie, net zoals de BOPZ-arts in de toekomst de
WZD-arts zal worden. In de commissie zal het beleid rond de overgang van BOPZ naar WZD (per 1-1-2020)
verder worden uitgewerkt.
Gegevens betreffende VBM over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut. In juni
2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.4

Preventie van acute ziekenhuisopnamen

Acute ziekenhuisopnamen worden zoveel mogelijk voorkomen door
bij opname van de cliënt de wensen van de
cliënt/cliëntvertegenwoordiger te inventariseren en vast te leggen in
het zogenaamde zorgcodicil (advanced care planning). De wensen
rondom behandeling bij acute ziekte, complicaties en het levenseinde
worden hierin door de SO beschreven. Jaarlijks wordt dit document
met de cliënt/cliëntvertegenwoordiger geëvalueerd en zo nodig
herzien. Hiermee wordt bereikt dat in alle situaties het beleid bij
ziekte inzichtelijk is. Indien noodzakelijk kan dit beleid te allen tijde
door de cliënt/cliëntvertegenwoordiger worden bijgesteld.

3.5

`We hebben letterlijk en figuurlijk
de ruimte om medicatie af te
bouwen en naar nietmedicamenteuze interventies te
kijken.`
Zandloper Waardigheid en trots

Gebruik psychofarmaca

Het gebruik van psychofarmaca heeft binnen alle locaties van ZHZ aandacht van de verzorgenden, de SO, de
Verpleegkundig Specialist (hierna: VS) en de psycholoog. De uitdaging is antipsychotica waar mogelijk af te
bouwen en te stoppen, mits de situatie van de cliënt dit toelaat. Hierbij wordt echter wel kritisch gekeken naar de
indicatie van de psychofarmaca. Bij de cliënten met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of gerontopsychiatrie
wordt in enkele gevallen psychofarmaca voorgeschreven als behandeling en niet ter voorkoming van onbegrepen
gedrag. Tevens is het terugdringen van psychofarmaca speerpunt in de bestaande overleggen, onder andere het
GSU. Aandachtspunt in 2018 is de monitoring van en sturen op het psychofarmacagebruik.
Bij de afbouw van psychofarmaca kan het voor de cliënt helpend zijn meer fysieke leefruimte te ervaren. Zoals
beschreven in paragraaf 2.6 wordt op locatie de Hulstkampen en de Berghorst meer leefruimte aan de cliënten
geboden waardoor mogelijk moeilijk verstaanbaar gedrag wordt voorkomen.
Gegevens betreffende psychofarmaca gebruik over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het
Zorginstituut. In juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.6

MIC

ZHZ beschikt over een MIC-commissie die als doel heeft het mede bewaken en bevorderen van de kwaliteit van
de zorg. Dit gebeurt door het inventariseren en analyseren
van incidenten en geregistreerde gegevens over onveilige,
gevaarlijke en risicovolle situaties met betrekking tot
`We denken niet meer vanuit
cliënten. Tevens heeft de commissie de taak om het MICbeperkingen, maar vanuit
beleid te borgen en verbeteren.
mogelijkheden. Dat leidt tot zorg
De MIC-analyse wordt opgesteld met behulp van Inforay.
Dit maakt het mogelijk op unit niveau te sturen op
waarbij vrijheid voorop staat en we
incidenten. Ten opzichte van 2016 is het totaal aantal
cliënten beschermen in hun
incidenten gedaald met 14,3%. In 2017 is een analyse
waardigheid en trots.’
opgesteld rondom de medicatie, agressie- en valincidenten.
Zandloper Waardigheid en trots
In alle drie categorieën is een daling zichtbaar in het totaal
aantal incidenten (zie tabel 3). De aanbevelingen zoals
vermeld in de MIC-analyse worden in 2018 ten uitvoering
gebracht.
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Tabel 3: MIC Q1-Q4 2017 ZHZ
MIC
Agressief gedrag
Medicatie
Vallen
Totaal MIC

Q1
77
274
317
675

Q2
78
293
361
777

Q3
55
190
301
601

Q4
53
207
283
599

In 2017 is één incident gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze melding betrof een
incident waarbij geen verwijtbaar handelen in de zorgverlening aan de orde bleek. Dit incident is geanalyseerd
door middel van de PRISMA-methode.
Gegevens betreffende incidenten over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut. In
juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.7

MIM

In 2017 zijn ten opzichte van 2016 12,5% minder Meldingen Incident Medewerker (hierna: MIM) gemaakt. Van
deze meldingen blijkt 87% een agressie incident te zijn. In 2017 zijn totaal vijf prikaccidenten gemeld. Zie ook
de gegevens in tabel 4.
Tabel 4: MIM 2017
MIM
Agressie
Branden
Prikken
Seksuele intimidatie
Snijden
Vallen
Vertillen
Anders
Totaal

Aantal
94
0
5
2
1
1
0
5
108

Alle MIM worden behandeld en geanalyseerd door de Teamcoördinator. Hierdoor is het mogelijk om op
individueel (medewerkers-)niveau te komen tot eventuele interventies en begeleiding. Een halfjaarlijkse analyse
wordt opgesteld in de ARBO-commissie. In de huidige vorm biedt het formulier onvoldoende handvatten om tot
een goede MIM-analyse te komen. In de jaaranalyse is daardoor onder andere het advies is gegeven het digitale
MIM-formulier aan te passen dan wel in 2018 te verplaatsen naar Inforay. Dit kan het leren van incidenten
uiteindelijk ten goede komen.

3.8

AVG

`Ik voel me hier veilig.`

ZHZ participeert samen met Viattence, Zonnehuisgroep, IJsselheem,
Zorgkaart Nederland
Driezorg en Zorgverlening Het Baken in het op een juiste manier ter
uitvoering brengen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van deze nieuwe
wetgeving. In 2018 zal ZHZ samen met de eerder genoemde partijen gezamenlijk twee Functionarissen voor de
Gegevensbescherming (hierna: FG) aanstellen. Deze FG heeft als taak toezicht te houden op de uitvoering van
de AVG.

3.9

Commissies

Binnen ZHZ is de keuze gemaakt commissies voor een belangrijk deel verantwoordelijk te maken voor de
verschillende zorgprestaties. In 2017 hebben een aantal commissies een lagere vergaderfrequentie gehanteerd in
verband met de reorganisatie en de daarbij komende boventalligheid van medewerkers. De commissies zullen in
2018 worden herpositioneerd om de eerder genoemde taken ten uitvoering op te pakken.
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3.10

Mondzorg

In 2017 is de werkgroep ‘mondzorg’ aangesteld met als doel de mondzorg binnen ZHZ op een eenduidige wijze
in te richten waarbij de planning, uitvoering en facturering worden ondergebracht bij één aanbieder. De
procedure mondzorg is binnen ZHZ opgesteld volgens de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in
verpleeghuizen’ (Verenso, 2007). Om deze richtlijn na te kunnen leven, heeft ZHZ een
behandelingsovereenkomst afgesloten met Pro-Da Mondzorg BV. Pro-Da is een praktijk op het gebied van
tandheelkundige zorg met als specialisme het aanbieden van mondzorg bij cliënten die specifieke zorg nodig
hebben. Pro-da zorgt voor vrijwel alle reguliere mondzorgbehandelingen en voert deze uit op de locaties van
Zorgspectrum Het Zand. Dit betekent dat de cliënt niet de locatie hoeft te verlaten om de tandarts te bezoeken.
De behandelingen worden verzorgd door tandartsen, implantologen, mondhygiënistes, tandprothetici en
preventieassistentes van Pro-Da.
In 2018 zal de mondzorg volgens de nieuw opgestelde procedure worden uitgevoerd en geevalueerd.
Gegevens betreffende de mondzorg over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut. In
juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.11

Interne audits

In 2017 is een werkgroep gestart met als doel het uitvoeren van interne audits. Deze werkgroep bestaat uit
intrinsiek gemotiveerde medewerkers die middels onderlinge uitwisseling de interne audits verzorgen. De
werkgroep is gestart met het opstellen van een werkwijze rondom de uitvoering van interne audits alvorens over
te gaan op de daadwerkelijk uitvoering. Door middel van in gezamenlijkheid opgestelde auditformulieren heeft
eind 2017 de eerste medicatie audit plaatsgevonden op één van de verpleegafdelingen van locatie De
Hulstkampen. Uit deze audit kwam naar voren dat binnen de verpleegafdeling de procedure geneesmiddelen op
bijna alle onderdelen wordt nageleefd. Aandachtspunt bleek de opiatenregistratie die niet geheel klopte. In 2018
worden tevens audits uitgevoerd op onder andere de onderwerpen ‘persoonlijke hygiëne’, ‘dossiervoering’ en
‘BHV’. Per kwartaal zal een rapportage worden opgesteld met daarin de bevindingen, conclusies en
aanbevelingen ten aanzien van de uitgevoerde audits.
Gegevens betreffende interne audits over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut. In
juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

3.12

Hygiëne

Binnen ZHZ is een hygiëne commissie actief welke vier maal per jaar bij elkaar komt. In deze vergaderingen
worden de ontwikkelingen vanuit de hygiëne besproken. De ziekenhuishygiëniste vanuit de Isala Klinieken heeft
externe hygiëne audits uitgevoerd binnen de verpleegafdelingen van locaties Zandhove en De Oude Mars. De
hieruit opgestelde auditrapporten bieden de zorgmedewerkers handvatten bij het verder optimaliseren van de
hygiëne op deze afdelingen. Tevens zijn deze rapporten besproken binnen de hygiënecommissie.
In 2017 is de ‘Hygiënecode woonvormen’ op alle verpleegafdelingen geïntroduceerd en vastgelegd middels een
nieuw opgesteld beleid. Naleving hiervan zal worden getoetst middels de eerder beschreven interne audits.
Tevens zijn in 2017 alle hygiëneprotocollen herzien.
In 2017 zijn totaal drie NORO-Virus uitbraken geconstateerd:
19 april tot en met 1 mei
: verpleegafdeling de Berghorst
16 februari
: verpleegafdeling de Hulstkampen
2 januari tot en met 9 januari
: verpleegafdeling het Weijtendaal
Gegevens betreffende hygiëne audits over 2016 zijn in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut. In
juni 2018 worden de gegevens uit 2017 aangeleverd.

Samengevat
Resultaten 2017
○ ZHZ heeft structurele aandacht voor medicatieveiligheid;
○ ZHZ beschikt over lage decubituscijfers;
○ ZHZ streeft een non-fixatie beleid na;
○ ZHZ past advanced care planning toe;
○ ZHZ bouwt waar mogelijk psychofarmaca af;
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○
○
○
○

Het aantal agressie-, medicatie- en val incidenten is in 2017 afgenomen
ZHZ beschikt over een procedure mondzorg;
Interne audits zijn opgestart
In 2017 hebben totaal drie NORO-uitbraken plaatsgevonden

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ ZHZ streeft naar een verdere daling van het aantal medicatie incidenten;
○ Herzien beleid rondom VBM in het kader van de ZWD;
○ Ontwikkelen werkwijze rondom monitoring psychofarmacagebruik;
○ Toepassing van de AVG;
○ Herpositioneren commissies;
○ Uitvoeren en evaluatie werkwijze mondzorg;
○ Leren en verbeteren naar aanleiding van interne audits.
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4. Leren en werken aan kwaliteit
4.1

Het kwaliteitsplan

ZHZ heeft in december 2017 het kwaliteitsplan opgesteld en gepubliceerd op de website. Voorafgaand aan deze
publicatie heeft zowel de RvB, de CCR als de OR ingestemd met het kwaliteitsplan. Vanaf het derde kwartaal in
2018 zal gestart worden met de herziening van dit kwaliteitsplan en in december 2018 zal deze opnieuw op de
website worden gepubliceerd.
Het kwaliteitsplan is door de deelnemers van het Lerend Netwerk (zie paragraaf 4.3) doorgenomen; hier zijn
verschillende acties en werkbezoeken uit voortgekomen.

4.2

Het kwaliteitsverslag

Dit kwaliteitsverslag is opgesteld in nauwe samenwerking met cliënten en naasten (CCR), (para)medici,
verpleegkundigen, verzorgenden en OR. Hiertoe is een zogenaamde schrijfgroep samengesteld met intrinsiek
gemotiveerde medewerkers (Woonbegeleiders,
Verpleegkundigen, Teamcoördinator,
Opleidingsadviseur, Diëtiste, Projectcoördinator,
`Vroeger golden in verpleeghuizen
Kwaliteitsadviseur), die in gezamenlijkheid het
veel regels, waaraan bewoners zich
kwaliteitsverslag hebben opgesteld. Hierbij hebben zij
moesten aanpassen. Nu is het
ondersteuning en feedback gevraagd aan collega’s. Het
andersom: we kijken per persoon wat
kwaliteitsverslag is vóór 1 juli 2018 op de website
voor zorg iemand nodig heeft.’
gepubliceerd en dient zowel als interne als externe
Zandloper Waardigheid en trots
verantwoording.

4.3

Lerend Netwerk

ZHZ vormt samen met de Baalderborg Groep, ZGR en Rosengaerde een Lerend Netwerk. Dit Lerend Netwerk is
opgericht in 2017 en is in maart 2018 formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, door de
bestuurders van de vier organisaties ondertekend. In dit Lerend Netwerk zijn afspraken gemaakt ten aanzien van
het delen van zowel het kwaliteitsplan als het kwaliteitsverslag. Op basis van deze documenten komen de
zorgorganisaties van dit Lerend Netwerk, passend bij de werkwijze en doelstelling van het Lerend Netwerk, tot
de best passende vorm van feedback. In het geactualiseerde kwaliteitsplan (2018) zal in de verbeterparagraaf
ruime aandacht aan het Lerend Netwerk worden geschonken.
De samenwerking van dit Lerend Netwerk is gestart middels een bijeenkomst voor de medewerkers van deze
vier organisaties. Hierbij zijn ook de OR, CCR, managers en medewerkers uitgenodigd. Tevens waren
vertegenwoordigers van het Zorgkantoor aanwezig. De deelnemende organisaties werden door de bestuurders
kort voorgesteld, waarna de aanwezigen konden deelnemen aan een achttal workshops. Deze workshops hadden
als doel medewerkers kennis te laten maken met activiteiten en projecten waar de deelnemende organisaties trots
op zijn en waar anderen mogelijk van kunnen leren. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de opdracht vanuit het
Kwaliteitskader. De slogan in het gezamenlijk opgestelde logo (zie figuur 2) ‘samen leren verbeteren’ staat voor
de ambitie die dit Lerend Netwerk nastreeft.

Figuur 2: gezamenlijk opgestelde logo van het Lerend Netwerk
In de startbijeenkomst is de aanwezigen gevraagd naar ideeën om de samenwerking gestalte te geven. Naar
aanleiding van de vele reacties zijn begin 2018 onderstaande besluiten genomen:
 Er komt een gedeelde internetsite waarop informatie en kennis kunnen worden gedeeld;

19
Kwaliteitsverslag Zorgspectrum Het Zand – juni 2018




Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers van het Lerend Netwerk waarin
informatie uitwisseling voorop staat;
Het wordt mogelijk voor medewerkers om mee te lopen bij een andere deelnemende organisatie.

4.4

ELO

Het opleidingsniveau met betrekking tot de uit te voeren voorbehouden/risicovolle handelingen van alle
zorgmedewerkers is vanaf 2017 geregistreerd in de Elektronische Leeromgeving (hierna: ELO). Bij aanname
wordt door afdeling HRM een diplomacheck en een check op BIG-registratie gedaan. Alle BIGhandelingen/voorbehouden handelingen worden geregistreerd en vervolgens elke twee jaar cyclisch getoetst. De
medewerker kan door de ELO zelf de eigen bevoegdheden en bekwaamheden inzichtelijk maken en is zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.
De ELO heeft de papieren registratie in zijn geheel vervangen, waardoor veel administratieve last bij zowel de
medewerkers en de Teamcoördinatoren is weggevallen. Tevens draagt de ELO bij aan het verhogen van de
kennis van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren handelingen.
De fysieke aftoetsing van een aantal (voorbehouden) handelingen zal blijven bestaan. Hiertoe is in mei 2018,
met behulp van cofinanciering (Vrienden van Het Zand, zie paragraaf 7.1) een zogenaamde belevingsoverall
aangeschaft. Deze overall kan door medewerkers worden aangetrokken waarbij zij als ‘proefpersoon’ enkele
(voorbehouden) handelen kunnen ondergaan. De BIG-commissie heeft als taak de inhoud van de toetsen actueel
en relevant te houden.

4.5

Interne scholingen

4.6

PREZO

`De bewoner bepaalt het
Ten gevolge van de reorganisatie zijn een aantal interne
tempo.`
scholingstrajecten tijdelijk on hold gezet. Echter, de scholing
Zorgkaart Nederland
‘omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’ en de scholing
‘Leefmilieus’ voor medewerkers werkzaam binnen de afdeling NAH
konden doorgang vinden. Ook een nog lopende scholing rondom
Dienend Leiderschap kon worden afgerond. Individuele scholingstrajecten en de scholing ‘voeding en slikken’
konden in geheel 2017 doorgang blijven vinden. Scholingen en trainingen voor accreditatie en kwalificatie voor
de (para)medici zijn in 2017 noodzakelijkerwijs voortgezet.
Voor zowel de leergang Dienend Leiderschap als voor de scholing ‘Leefmilieus’ is besloten deze vanaf juni
2017 on hold te zetten. Deze scholingen zullen mogelijk een vervolg krijgen zodra helder is hoe de
doorontwikkeling van zowel Dienend Leiderschap als de Leefmilieus eruit zal komen te zien.

ZHZ beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem, te weten PREZO (PREstaties in de ZOrg). Dit is een
prestatiegericht kwaliteitssysteem van Stichting Perspekt voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg dat
helpt te sturen op verantwoorde zorg. PREZO beschrijft per prestatie hoe de regie van de cliënt ondersteund kan
worden, welke activiteiten van medewerkers en organisatie bijdragen aan een goed resultaat en aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om die activiteiten goed te kunnen verrichten.
In oktober 2017 heeft een auditor van Stichting Perspekt op alle locaties van ZHZ een onverwachte tussentijdse
(externe) audit uitgevoerd. Om het PREZO gouden keurmerk in de zorg te behouden, moet een organisatie
tijdens de tussentijdse de drie pijlers hebben behaald: Zorgleefplan (P1), Informatie en Communicatie (P2) en
Cliëntveiligheid (P3). De audit heeft geresulteerd in het behouden van de gouden keurmerken voor alle locaties
van ZHZ. De (weinige) aandachtspunten uit deze audit worden in 2018 opgepakt en uitgewerkt. In september
2018 zal Stichting Perspekt opnieuw een (onverwachte) audit uitvoeren waarbij wederom de drie Pijlers worden
getoetst.

4.7

IGJ

In oktober 2017 heeft locatie De Berghorst een tabel 5 zijn de getoetste normen en de daarbij behaalde resultaten
zichtbaar gemaakt. Uit het inspectierapport komt onder andere naar voren dat ZHZ een duidelijke visie op
persoonsgerichte zorg heeft. Deze visie komt tot uiting in de dagelijkse zorg van cliënten op de verpleegunits
van De Berghorst. Cliënten krijgen liefdevolle zorg van betrokken zorgverleners. Er heerst een prettige sfeer in
het huis met veel aandacht voor het welzijn van cliënten. Zorgverleners kennen hun cliënten goed. Daarbij
maken zorgverleners professionele afwegingen op basis van de wensen en behoeften van cliënten. De personele
bezetting sluit op dit moment goed aan bij de zorgzwaarte van cliënten. Daarnaast betrekt De Berghorst ook
familie, vrienden en vrijwilligers bij de dagelijkse zorg. De multidisciplinaire samenwerking verloopt goed. Ook

20
Kwaliteitsverslag Zorgspectrum Het Zand – juni 2018

de sturing op kwaliteit en veiligheid verloopt goed. De Teamcoördinatoren en de locatiemanager hebben zicht op
wat er speelt op de werkvloer. Op basis hiervan sturen ze de teams aan waar nodig.
Het methodisch werken kan versterkt worden als de kwaliteit van de rapportage verbetert. Daarnaast vraagt de
analyse van meldingen van (bijna) fouten om meer diepgang. Dit zorgt ervoor dat de te nemen
verbetermaatregelen beter aansluiten op de gevonden basisoorzaken.
Tabel 5: overzicht van de resultaten n.a.v. IGJ-bezoek locatie de Berghorst 2
Norm

Beschrijving

Resultaat

Thema persoonsgerichte zorg
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg,
behandeling en ondersteuning.
Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en
beperkingen.
Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en
welbevinden.
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met
respect behandeld.
Cliënten worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of
uit te breiden (officiële norm GZ, stimulerende norm V&V).
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg,
ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt.

Voldaan
Voldaan
Voldaan
Grotendeels voldaan
Voldaan
Grotendeels voldaan

Thema deskundige zorgverlener
2.2.

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele
proces wordt duidelijk vastgelegd in het cliëntdossier.
2.3
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te
reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van
daaruit kunnen zij verbeteringen toepassen.
2.4
Zorgverleners houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen
in hun vakgebied bij om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen
bieden aan de groep cliënten waaraan ze zorg verlenen.
2.5
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar
zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.
2.6
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen,
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken
om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.
2.7
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en
specifieke expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze
samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor
verantwoordelijk is.
Thema sturen op kwaliteit en veiligheid
3.1
De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en
borgt de veiligheid van de cliënt.
3.2
De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de
verbetering van de zorg.
3.3
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
3.4
De zorgaanbieder schept binnen de locatie en het team van zorgverleners
voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren.
3.5
Zorgverleners handelen naar de gemaakte afspraken om tot een evenwichtig
samenspel te komen tussen zorgverlener, cliënt en informeel netwerk om goede,
veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen leveren.

Grotendeels voldaan
Voldaan

Niet getoetst

Grotendeels voldaan
Niet getoetst

Voldaan

Voldaan
Grotendeels voldaan
Voldaan
Voldaan
Niet getoetst

Het inspectiebezoek laat zien dat De Berghorst op dit moment (grotendeels) voldoet aan alle getoetste normen.
Het bestuur en management is open en transparant over de reorganisatie en de gevolgen die dit heeft. De
organisatie betrekt hierbij haar personeel, de cliënten en hun vertegenwoordigers en de

2

Bron: IGJ.(2018), Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgspectrum Het Zand in Staphorst op 25 oktober 2017. Utrecht: IGJ
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medezeggenschapsorganen. Alle betrokkenen geven aan begrip te hebben voor de noodzaak van de
veranderingen. Zij hebben vertrouwen in het huidige bestuur en management.
Dit geeft de inspectie vertrouwen in de huidige aansturing van de organisatie, ook tijdens de komende periode
van reorganisatie. De inspectie concludeert dat de zorg op deze locatie op dit moment van voldoende kwaliteit is
en verwacht dat deze op orde blijft; vervolgacties vanuit de IGJ zijn niet nodig.
ZHZ heeft de aandachtspunten vanuit het inspectierapport opgenomen in het
verbeter- en borgingsplan 2018.
`Er is veel ruimte voor

individualiteit, voor
mensen die dingen anders
willen dan gemiddeld’.

Samengevat

Zorgkaart Nederland

Resultaten 2017
○ ZHZ beschikt over een kwaliteitsplan;
○ ZHZ beschikt over een kwaliteitsverslag;
○ ZHZ vormt met drie collega instellingen een Lerend Netwerk;
○ ZHZ beschikt over een digitale leeromgeving;
○ Alle locaties beschikken over het PREZO Gouden Keurmerk;
○ Een IGJ-bezoek laat zien dat de Berghorst in 2017 (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ ZHZ beschikt eind 2018 over een geactualiseerd kwaliteitsverslag;
○ ZHZ streeft bij de audit in september naar behoud van het PREZO Gouden Keurmerk;
○ Het Lerend Netwerk zal verder vorm gegeven worden;
○ ZHZ blijft streven naar een goede kwaliteit van zorg.
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5. Leiderschap, governance en management
ZHZ heeft eind 2015 een Meerjarenbeleidsplan opgesteld met als titel ‘Samen is het nieuwe zelf doen’.
Uitgangspunten in dit jaarplan zijn:
1. Kwaliteit van leven van de cliënt;
2. Kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
3. Kwaliteit van de medewerker.
Voor 2018 is het jaarplan opgebouwd volgens dezelfde drie items, met als titel ‘Samen Versterken en Bouwen
aan een duurzaam Het Zand’.

5.1

Visie

Vergroten van het leefplezier en de zelfredzaamheid in het kader van Positieve Gezondheid (Huber, 2011) vindt
ZHZ een van de pijlers binnen de zorgvisie. Dit houdt in: anders denken, anders kijken en anders doen.
Kwetsbaar zijn, maakt het lastiger om zelf voor leefplezier te zorgen. Anderen, vaak familie en vrienden, kunnen
dan helpen om plezier in het leven te hebben en te houden. ZHZ
ondersteunt de cliënt waar nodig. Het zorgconcept van ZHZ in
relatie met de pijler kwaliteit van leven wordt in 2018 verder
‘In De Berghorst is een
vormgegeven.
huiselijke en gemoedelijke
Als wonen in het eigen huis niet meer gaat en iemand verhuist naar
sfeer waar ruimte is voor
een van onze centra, dan stellen onze medewerkers het leefplezier en
elke geloofsovertuiging.’
eigen regie van de cliënt voorop.
Zorgkaart Nederland

5.2

Bedrijfsvoering

Bij de afsluiting van het boekjaar 2016 is gebleken dat onbalans in de omzet en kostenstructuur zorgde voor druk
op de liquiditeiten. Om ZHZ weer duurzaam financieel gezond te krijgen is een ingrijpende reorganisatie, gericht
op kostenefficiëntie en kwaliteitsverbetering, noodzakelijk gebleken. In 2017 is een herstelplan geschreven en is
de reorganisatie gestart. Deze reorganisatie kent een doorloop naar 2018 en 2019 en is gericht op financieel
herstel. Deze reorganisatie is van invloed op de inrichting en de ontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering in
de komende twee jaren.
De bedrijfsvoering kent daarmee vanaf 2017 de onderstaande uitdagingen:
1. Verbeteren van besturing
Eenheid van en samenhang in besturing is noodzakelijk, zeker in een situatie waarin ZHZ te maken heeft met
verschillende ontwikkelingen, een grote diversiteit aan producten en diensten en een in toenemende mate van
complexiteit van de organisatie en de externe context waarbinnen ZHZ opereert.
2. Verbeteren van kwaliteit, expertise en innovatiekracht
Er zal binnen de bedrijfsvoering gestuurd worden op kwaliteit waarbij medewerkers van de afdeling uitgedaagd
worden om op kwaliteit te meten en verbetervoorstellen te doen. Daarnaast zal er vanuit processen moeten
worden gestuurd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de rollen te verhelderen. Dit stelt eisen
aan het bijhouden en verder uitbouwen van de expertise van medewerkers en ruimte voor innovatie.
Medewerkers zullen gestimuleerd worden om met nieuwe, frisse en innovatieve ideeën te komen.
3. Verbeteren van efficiëntie en effectiviteit
In 2017 is gebleken dat de werkprocessen niet optimaal functioneerden. Hier is vanaf 2018 aandacht voor en zal
onderzoek naar gedaan worden. Wel kan nu al gesteld worden dat de dienstverlening van Bedrijfsvoering beter
moet: niet alle diensten en producten worden op tijd geleverd en niet altijd wordt het noodzakelijke
kwaliteitsniveau behaald. Hier zal nadrukkelijk aandacht aan worden besteed en in worden geïnvesteerd. Te
denken valt aan heldere doelstellingen per afdeling en het formuleren van indicatoren waarmee de interne
klantrelatie regelmatig geëvalueerd wordt.
4. Monitoring op liquiditeitsprognose, maandresultaten door vaststellen en borgen van een Plan-Do-Check-Act
cyclus op kritische prestatie indicatoren (KPI)
Deze monitor is in de loop van 2018 gereed, waarbij nadere detailleringen door middel van dashboards
uitgewerkt worden.
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5. Monitoring reorganisatie
Om de reorganisatie financieel te monitoren is een model ontwikkeld dat financieel ondersteunt. Dit model zal in
2018 maandelijks worden bijgewerkt en kan zo nodig leiden tot bijstelling van de te verwachten financiële
resultaten in 2018 en 2019.
6. Ontwikkelopdracht ICT
De ICT dient ter ondersteuning van het primaire proces. In 2017 is geconstateerd dat de inzet en borging van de
verschillende (ICT)programma’s kan worden verbeterd. Hieraan gelieerd geldt vanaf 25 mei 2018 een nieuwe
wetgeving: AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor hoofdstuk 3 (veiligheid). In
2018 zal daarom de ICT opnieuw worden ontwikkeld en ingericht.

5.3

‘In Zandhove groet
iedereen elkaar en de zorg
luistert naar de wensen
van de cliënt.’

Communicatie

De RvB is zich bewust van het feit dat transparantie en een goede
communicatie van groot belang is. Alle medewerkers binnen ZHZ
hebben toegang tot intranet. Deze informatievoorziening is zowel op
Zorgkaart Nederland
de werkplek als in de thuissituatie in te zien. Op Intranet zijn
berichtgevingen, actualiteiten, beleid en protocollen te lezen.
Ook informatie rondom de reorganisatie is voor alle medewerkers
inzichtelijk gemaakt middels het intranet. De RvB bericht met grote regelmaat alle medewerkers over de
voortgang van de ontwikkelen middels nieuwsberichten met als titel ‘ZHZ in beweging naar een duurzame
toekomst’. Tevens heeft de RvB een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin alle medewerkers
geïnformeerd werden over de ontwikkelingen van de organisatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten
georganiseerd voor de cliënten en vrijwilligers. Cliënten zijn ook per brief van de reorganisatie op de hoogte
gebracht. Voor vrijwilligers wordt enkele malen per jaar een nieuwsbrief uitgegeven.

5.4

Organogram

Met de wijzigingen in de aansturing is eind 2017 ook het organogram van ZHZ gewijzigd. In figuur 3 is het
vernieuwde organogram weergeven. Zoals hierop is te zien, is en blijft de cliënt het uitgangspunt. De cliënt
wordt ondersteund door de mantelzorger, vrijwilligers en de teams bestaande uit Verzorgenden en
Verpleegkundigen. De zorgteams worden vanaf medio 2018 aangestuurd door Teamcoördinatoren. Dit zijn
Verpleegkundigen die buiten de formatie worden ingezet met als doel de zorg te coördineren, te monitoren en te
coachen. De aansturing van alle locaties vindt centraal plaats door twee Regiomanagers. Hierbij is een verdeling
gemaakt waarbij één Regiomanager locaties Zandhove en De Oude Mars aanstuurt en de andere Regiomanager
locaties Berghorst, Hulstkampen, Wooldhuis en Weijtendaal. Beide Regiomanagers worden aangestuurd door de
Directeur Zorg. Naast de Directeur Zorg is tevens een Directeur Bedrijfsvoering aangesteld. Deze directeur heeft
als taak het aansturen van de ondersteunende diensten. Daarbij geeft zij leiding aan de drie teamleiders
(Facilitair, HRM, F&A). De centrale aansturing vindt plaats door de éénhoofdige RvB waarbij de Raad van
Toezicht (RvT) toeziet op een juiste uitvoering. De RvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris en
ontvangt advies en mede-instemming vanuit de OR en de CCR. De OR en de CCR hebben gedurende de
reorganisatie een belangrijke rol binnen de advies- en besluitvoering.
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Figuur 3: Organogram ZHZ 2018

5.5

Raad van Bestuur

De RvT heeft de keuze gemaakt over te gaan op een éénhoofdig RvB die wordt ondersteund door de
bestuurssecretaris. Waar in 2017 afstemming plaats vonden tussen de RvB en de managers, vindt deze
afstemming nu plaats met de directeuren in een wekelijks Directie/RvB Overleg. De uiteindelijke besluitvoering
vindt plaats door de RvB. Aansturing door de directeur Bedrijfsvoering vindt onder andere plaats door het
Management Team Bedrijfsvoering; aansturing door de directeur Zorg vindt mede plaats door het Management
Team Zorg. Ondanks de vele wijzigingen in de organisatie is het goed mogelijk gebleken de RvB op alle locaties
mee te laten lopen binnen de zorgteams of bij de SO.

5.6

Leiderschap en zelforganisatie

ZHZ streeft ernaar de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers te benutten. De organisatiesturing blijft
gebaseerd op de uitgangspunten vanuit Dienend Leiderschap en zal verder vertaald worden naar Persoonlijk
Leiderschap/vakmanschap. Hiermee kan worden bereikt dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie
worden neergelegd waarbij ‘eigenaarschap’ een belangrijk uitgangspunt is. Vanwege de reorganisatie en de
daarbij komende personele wijzigingen, is in 2017 besloten van de voorgenomen pilot rondom zelforganisatie
on hold te zetten waarna deze in 2018 herijkt zal worden. Het streven bestaat eerst de Teamcoördinatoren te
positioneren en zowel de Regiomanagers als de Directeuren de tijd te geven de balans in de organisatie terug te
brengen. Zodra deze balans is gevonden, ontstaat mogelijk (opnieuw) draagvlak deze pilot alsnog van start te
laten gaan.
Aandacht voor de medewerker blijft van groot belang; een zorgverlener die goed in zijn/haar vel zit, zal beter in
staat zijn het werk met compassie uit te voeren. ZHZ besteedt hier onder andere aandacht aan door medewerkers
binnen locatie Zandhove een wekelijks Mindfulness moment aan te bieden, begeleid door de geestelijk
verzorger.

5.7

Governance

ZHZ streeft ernaar volgens de Governancecode Zorg te werken. Nu
de nieuwe organisatiestructuur bekend is en medewerkers worden
gepositioneerd, worden in 2018 alle governance-regelingen herzien
volgens deze nieuwe organisatiestructuur en de daarbij komende
wijzigingen.

`Binnen ZHZ kennen we elkaars
kwaliteiten. Belangrijk, want we
hebben elkaar nodig om ideeën uit
te voeren.`
Zandloper Waardigheid en trots
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5.8

VAR

ZHZ behoudt de ambitie tot het opstellen van een Verpleegkundige Advies Raad (hierna: VAR). De visie op de
VAR is in 2017 reeds opgesteld. Echter, de daadwerkelijke oprichting van de VAR zal nog op zich laten
wachten, mede door de wijzigingen rondom de inzet van de Verpleegkundigen en de Teamcoördinatoren.

5.9

CCR

De Cliëntenraad heeft als doel zich bezig houden met de dagelijkse kwaliteit van zorg en welzijn en eventuele
verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden op de locaties. Binnen ZHZ zijn vijf lokale clientenraden en
één Centrale Cliëntenraad (CCR) waarin alle lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd.
Het jaar 2017 heeft met name in het teken gestaan van een nieuwe RvB en de reorganisatie binnen ZHZ. In deze
periode is veelvuldig contact geweest met de RvB en de RvT. De CCR is in het hele proces nauwkeurig
betrokken geweest waardoor zij het vertrouwen hebben dat gevraagde en ongevraagde adviezen serieus worden
genomen. Hierdoor hoopt de CCR het welzijn van de cliënten te kunnen borgen.
De CCR streeft ernaar dat in 2018 het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna:
Wmcz 2018) aanvaard wordt. De belangrijkste wijzigingen zijn instemmingsrecht in plaats van adviesrecht,
recht op bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning, recht op tijdige informatie en
betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende veranderingen. Daarbij zal er ook meer van de clientenraden
zelf verwacht gaan worden.

Samengevat
Resultaten 2017
○ ZHZ bevindt zich in een reorganisatie;
○ ZHZ draagt zorg voor een goede communicatie naar cliënten, medewerkers en vrijwilligers;
○ ZHZ beschikt over een nieuw organogram;
○ Pilot zelforganisatie is on hold gezet;
○ De CCR is actief betrokken binnen de reorganisatie.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ Ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfsvoering;
○ Cliënten en medewerkers goed informeren over ontwikkelingen rondom de reorganisatie;
○ Toepassen van centrale aansturing;
○ Positioneren Teamcoördinatoren;
○ Herzien governance-regelingen;
○ Opstellen VAR;
○ Aanvaarding Wmcz.
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6. Personeelssamenstelling
“Het is onze ambitie om medewerkers op een optimale manier te kunnen ondersteunen, zodat zij onze cliënten
elke dag opnieuw hun leven kwalitatieve invulling kunnen geven. Medewerkers betekenen voor ons de schakel
tussen cliënten en de samenleving. Kortom, een bevlogen, bekwame en competente groep medewerkers maakt het
verschil” (HR strategie, 2016).
In deze evaluatie wordt terug gekeken op de personeelssamenstelling van 2017 en wordt een vooruitblik
gegeven op 2018. Hierbij is rekening gehouden met zowel het verloop ten gevolge van de reorganisatie als
natuurlijk verloop.

6.1

Medewerkers

ZHZ bestaat op 1 april 2018 (peildatum) uit 888 medewerkers en 861 vrijwilligers. Ten gevolge van de in 2017
ingezette reorganisatie is een grote beweging zichtbaar binnen de personele bezetting. In juni 2017 is, conform
het kwaliteitskader, de personeelssamenstelling op de website van ZHZ gepubliceerd. Vóór juli 2018 worden
deze gegevens geactualiseerd waarna opnieuw publicatie plaats zal vinden.
In 2017 is de keuze gemaakt om de functie van Helpende (niveau 2) af te laten vloeien om hiermee kwaliteit van
zorgverlening te verhogen en de effectiviteit van de zorgverlening te vergroten. Geconstateerd wordt dat cliënten
met een hogere zorgvraag worden opgenomen, waardoor dit meer vraagt op het (overstijgend) niveau van
denken en handelen van de zorgmedewerker. Het zorgaanbod sluit door bovengenoemde keuze beter aan bij de
toename van zorgzwaarte en hogere complexiteit van de zorg. Alle helpenden die moesten afvloeien is het
aanbod gedaan tot het volgen van de opleiding tot verzorgende (niveau 3).
De bezetting binnen ZHZ is gebaseerd op de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) van de cliënten middels een
zogenaamde ZZP-tool. Deze tool is ondersteunend bij het inplannen van de formatie. Hierbij zijn de
Teamcoördinatoren en de eerste en tweede jaars BBL-leerlingen boven formatief ingezet. Dit maakt dat elke
locatie een eigen bezetting hanteert op basis van de zorgvraag van de cliënt. Medewerkers zijn verantwoordelijk
voor het eigen rooster en verzorgen in gezamenlijk overleg met collega’s de teambezetting. Indien nodig
ondersteunt HRM bij het zelfroosteren.
Het streven is medewerkers meer in te zetten door het aangaan van ‘horizontale verbinding’. Dit betekent dat
medewerkers meer samenwerken met de (andere) afdelingen binnen zowel de eigen locatie als de andere
locaties. Hierdoor zijn medewerkers breder inzetbaar en vindt tevens kennisoverdracht plaats. Dit kan de
kwaliteit van geboden zorg- en dienstverlening vergroten en maakt dat de zorg efficiënter en effectiever kan
worden ingezet.

6.2

Verpleegkundige inzet

Op alle locaties is het mogelijk binnen 30 minuten een Verpleegkundige aanwezig te laten zijn indien
verpleegkundige hulp (ongepland) noodzakelijk is. Op werkdagen zijn Teamcoördinatoren aanwezig
(Verpleegkundige niveau 4 of 5). In de avonden, nachten en weekenden wordt gewerkt met twee
Verpleegkundigen vanuit een verpleegkundige pool op locatie
Zandhove welke, indien noodzakelijk, de locaties binnen 30
minuten kan bezoeken. Deze verpleegkundigen zijn door
‘In Het Wooldhuis is er
onderlinge kennisoverdracht (opnieuw) geschoold in de
altijd tijd voor een praatje
uitvoering van alle verpleegtechnische handelingen. Daarnaast
en worden dingen die niet
zijn met regelmaat op alle locaties Verpleegkundigen werkzaam
goed lopen, opgelost.’
als woonbegeleider. Geplande verpleegkundige zorg in de
Zorgkaart Nederland
avonden, nachten en weekenden wordt op locaties Weijtendaal,
Wooldhuis, Hulstkampen en Berghorst verzorgd door een
verpleegkundige van thuiszorgorganisatie Carinova.

6.3

Werving en selectie

Veel aandacht gaat uit naar het werven van medewerkers niveau 3 en 4. Medewerkers die de potentie hebben
om door te groeien en dit zelf ook ambiëren, worden opgeleid naar niveau 3, minimaal Verzorgende IG.
Werving van nieuwe medewerkers vindt plaats door middel van de eigen website, Zorgselect en de jaarlijkse
open dag van de zorg. Daarnaast hebben medewerkers van HRM actief enkele open dagen van Regionale
Opleidingscentra (hierna: ROC) en HBO-verpleegkundige opleidingen bezocht met als doel potentiële leerlingen
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te enthousiasmeren voor het werken in de zorg. Tevens is medewerkers van ZHZ gevraagd zelf actief mee te
denken in het aannameproces.
Binnen de zorgbranche vindt een verschuiving van functieniveaus plaats. Er is meer vraag naar
Verpleegkundigen en Verzorgenden, terwijl de vraag naar Helpenden afneemt. ZHZ neemt deze toegenomen
vraag waar en ziet ook dat deze functies vaak moeilijk zijn in te vullen door de (landelijke) problematiek binnen
de arbeidsmarkt. Daarom worden sinds eind 2017 (noodgedwongen) uitzendmedewerkers ingezet binnen de
zorgverlening. Deze medewerkers worden waar mogelijk ingepland naast een vaste medewerker teneinde de
continuïteit van de zorgverlening te (blijven) borgen. Totdat nieuwe medewerkers aangetrokken zijn, blijft de
samenwerking met de uitzendkrachten bestaan.
Gezien de beperking op het aanbod regionaal met betrekking tot niveau 3 en 4 zorgmedewerkers is de keuze
gemaakt om nog meer medewerkers op te leiden. Dit betreft interne medewerkers die opgeleid worden naar een
hoger niveau, maar ook nieuw aan te trekken medewerkers die een keuze maken om een zorgopleiding te gaan
volgen (BBL). Op basis van cijfers van de werving en selectie zal het aantal BBL-leerlingen per 1 september
2018 stijgen met 40%.
ZHZ werkt met verschillende ROC’s uit de regio samen om het hybride leren/praktijkleren meer gestalte te
geven. Klassen met studenten komen een dagdeel of dagdelen naar één van de locaties van ZHZ en ontvangen
aldaar klassikale lessen alsmede praktische opdrachten. Het doel hiervan is potentiële nieuwe medewerkers
direct contact te laten maken met de werkvloer en zo het geleerde in de praktijk toe te passen. Hiermee hoopt
ZHZ meer te binden en te boeien voor (toekomstige) medewerkers met betrekking tot het werken in de zorg.
Aandacht is zeker gewenst voor een goede werkbegeleiding van
deze toename van leerlingen en stagiaires. Dit gebeurt door interne
werkbegeleiders extra trainingen aan te bieden. Daarnaast oriënteert
ZHZ zich samen met andere zorginstellingen en ROC’s, op stappen
om het nijpende regionale tekort aan praktijkbegeleiders samen op
te lossen.

`Wanneer we met elkaar
kijken wat cliënten nodig
hebben, kunnen we hen
écht goed helpen.’
Zandloper Waardigheid en trots

6.4

Toezicht

Om toezicht op de huiskamers te blijven borgen wordt vanaf medio
mei 2018 gewerkt met medewerkers Sfeer en Beheer. Deze functie is nieuw en wordt creatief ingezet vanuit de
extra financiële middelen die de overheid beschikbaar zal stellen vanaf 2018. Deze functie zal in eerste instantie
voor één jaar worden ingezet waarna een evaluatie zal plaatsvinden en bezien wordt of deze middelen structureel
beschikbaar blijven. De medewerkers Sfeer en Beheer dragen zorg voor toezicht op de huiskamers, zijn zichtbaar
aanwezig en bieden aandacht aan de cliënten door het uitvoeren van kleine huiskameractiviteiten zoals spelletjes
of gezamenlijk koken.

6.5

Gezonde werkomgeving

Aandacht voor gezond werken blijft een thema binnen de organisatie. Continue aandacht voor ziekteverzuim en
preventie zorgt ervoor dat het ziekteverzuim in het jaar 2017-2 t/m 2018-1 beduidend lager was dan het
branchegemiddelde. Dit resulteerde in 2017 in een tweede prijs van ‘Vernet Health Ranking’ over 2016. De prijs
zegt iets over het laagste ziekteverzuim in de zorgsector.
Het ziekteverzuim van ZHZ bedroeg in het jaar 2017-2 t/m 2018-1 4,97 %. Dit is in vergelijking met de
landelijke branche bijna 2% lager (6,93%).
In 2017 zijn 15 (nieuwe) medewerkers opgeleid als basis Ergocoach. Aandacht hiervoor blijft gewenst, zeker
gezien de toename van fysiek zwaardere zorg. Ook hier vindt een verschuiving plaats met betrekking tot
horizontale verbinding en efficiëntere inzet. Het plan in 2018 is het herinrichten en anders positioneren van de
Ergocoach als aandachtsvelder, waardoor een meer directe aanspreekbaarheid en inzet op de werkvloer
aanwezig is.
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Samengevat
Resultaten 2017
○ De functie Helpende (niveau 2) is afgevloeid;
○ Gegevens personeelssamenstelling zijn op de website van ZHZ gepubliceerd;
○ Inzet personeel op basis van ZZP;
○ Op alle locaties is binnen 30 minuten een verpleegkundige aanwezig;
○ ZHZ is zeer actief in de werving en selectie van medewerkers’;
○ ZHZ werkt nauw samen met ROC’s
○ ZHZ beschikt in 2017 over een laag ziekteverzuim.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ Optimaliseren zelfroosteren;
○ Inzet nieuwe functie ‘Sfeer en beheer’;
○ ZHZ biedt continu aandacht aan werving en selectie;
○ ZHZ streeft naar een laag ziekteverzuim;
○ Vóór juli 2018 publiceren actuele cijfers personeelssamenstelling op de website van ZHZ.
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7. Gebruik van hulpbronnen
7.1

Vrienden van Stichting Zorgspectrum Het Zand

De Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand is een externe steunstichting, gericht op het bevorderen van
het welbevinden van de cliënten van ZHZ. Zij proberen met de beschikbare middelen mooie extra’s te realiseren.
Eind 2017 is een volledig nieuw bestuur geïnstalleerd, waarin oog is geweest voor een goede verdeling over
doelgroepen en locaties. Toezeggingen van de Stichting worden alleen gedaan op basis van aanvragen. In 2017
heeft dit geleid tot het honoreren van 11 aanvragen voor een totaalbedrag van €50.428,Bijdragen waren er voor:
 Het Wooldhuis:
○ Deurstickers van boekenkasten op de afdelingen psychogeriatrie om de uitgangen minder zichtbaar te
maken en zo onrust te voorkomen.
○ Een lokale fietsroute voor op het Fietslabyrint, zelf gekozen in de nabije omgeving van de locatie.
○ Luchtzuiverende plantenschilderijen, om niet alleen de gangen en huiskamers een gezellige uitstraling
te geven, maar ook om een gezondere omgeving te creëren.
 Hospice Lotus: een baarwade, om bij te dragen aan een waardig afscheid.
 Zandhove: een elektrische duofiets, ter vervanging van een sterk verouderde duofiets zonder
trapondersteuning.
 Het Weijtendaal:
○ Een bijdrage aan de nieuwe tuininrichting, zodat cliënten van de afdelingen psychogeriatrie zelfstandig
naar buiten kunnen en in de vernieuwde tuin kunnen genieten.
○ Een Fietslabyrint, om digitaal verschillende routes te kunnen fietsen
 De Hulstkampen:
○ Grote bomen voor in het Atrium, om de enorme ruimte te vergroenen.
○ Een Braintrainer, om het geheugen op een leuke manier te blijven trainen
 Zandbreed:
○ Een bijdrage voor de tweejaarlijkse bootreis, waarin cliënten
zes dagen lang op een volledig verzorgde zorgvakantie door
‘Op De Oude Mars heeft
Nederland varen.
het personeel het welzijn
○ Zogenaamde kerstboom geraamtes, om tijdens de kerst een
van de cliënt hoog in het
lichtpuntje te kunnen brengen.

7.2

vaandel, ze bieden
structuur en een vast
schema.’

ICT

Zorgkaart Nederland

Binnen de reorganisatie heeft de ICT een scan ondergaan met als doel
de effectiviteit van de verschillende systemen te toetsen. De uitkomst
van deze scan zal in 2018 gebruikt worden om de ICT te optimaliseren
waardoor de zorg- en dienstverlening effectiever kan worden uitgevoerd. Doel hierbij is de ICT faciliterend te
laten zijn aan medewerkers.
De kwaliteitsadviseur heeft vanaf eind 2017 de beschikking over een digitaal kwaliteitsdashboard (Inforay) dat
voorziet in cijfers rondom MIC en inzet VBM. In 2018 zal Inforay nader worden ontwikkeld waardoor op
bestuurlijk niveau gegevens worden gebruikt bij het sturen op personele bezetting, ziekte, verzuim, productie en
kwaliteit. Tevens heeft ZHZ de ambitie de zorg zoveel mogelijk te ontregelen zodat aandacht naar de cliënt kan
(blijven) gaan.

7.3

Zelfroosteren

In 2017 is gebleken dat het systeem van zelfroosteren op verschillenden locaties en afdelingen op een andere
wijze wordt vormgegeven. Hierdoor bestaat binnen dit systeem geen eenduidigheid waardoor de ervaringen
rondom dit systeem zeer wisselend zijn. Om deze eenduidigheid te creëren, is in 2017 een werkgroep
samengesteld. De werkgroepleden hebben hierbij alle locaties en afdelingen bezocht en zullen in 2018 op basis
van de bevindingen een voorstel schrijven ter verbetering van het zelfroosteren.

7.4

ECD

Het elektronisch cliëntendossier (hierna:ECD) vormt een belangrijk onderdeel van de zorgverlening. Een goed
en werkbaar ECD kan de continuïteit van de zorg ten goede komen. ZHZ hecht veel waarde aan een goed
werkend en makkelijk hanteerbaar ECD. Medewerkers van ZHZ worden met regelmaat uitgenodigd nieuwe
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updates van het ECD te testen alvorens deze worden geïmplementeerd. Feedback naar aanleiding van deze
testmomenten wordt door de leverancier van het ECD ter harte genomen. Ook de wensen van medewerkers het
ECD te optimaliseren en te verbeteren worden door de leverancier meegenomen ten einde het ECD nóg beter
hanteerbaar te laten zijn.
Inzage in het cliëntendossier vindt op een aantal afdelingen plaats door middel van het cliëntportaal waarbij de
cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger inzicht heeft in de rapportages, de cliëntenagenda en het
zorgleefplan. Ook het ondertekenen van het zorgleefplan kan middels dit cliëntportaal. Eind 2017 is een start
gemaakt met het implementeren van dit cliëntportaal; in 2018 zullen alle locaties en afdelingen hiervan gebruik
gaan maken.

7.5

Informatie voorziening

De website van ZHZ is de afgelopen jaren onvoldoende ontwikkeld. Eind 2017 is een plan van aanpak opgesteld
met als doel de website te actualiseren; het streven bestaat zowel de website van ZHZ als intranet (interne
digitale communicatie) eind 2018 operationeel te laten zijn.

7.6

Samenwerking

De ambitie van ZHZ is om inhoudelijk een sterke inbreng te houden, niet alleen richting de cliënten en het
Zorgkantoor, maar ook in de samenwerking met maatschappelijke partners uit de regio. Op locatie De
Hulstkampen in Nieuwleusen is in 2017 een samenwerking met Philadelphia aangegaan waarbij cliënten met een
licht verstandelijke beperking van Philadelphia meewerken bij de Voedingsdienst.

7.7

Vastgoed

ZHZ beschikt over een zestal gebouwen. De locaties zijn deels ingericht
voor het huisvesten en leveren van complexe verpleeghuiszorg en hebben
tevens een woonfunctie voor ouderen. Vanuit het herstelplan is in 2017 de
mogelijkheid besproken een deel van het vastgoed te verkopen. In 2018
worden de mogelijkheden van verkoop nader onderzocht.

7.8

‘In Het Weijtendaal geeft
de zorg liefdevolle
aandacht en is betrokken
bij de cliënt.’
Zorgkaart Nederland

Zorg-RI&E

In 2017 is vanwege de nieuwbouw van de Hulstkampen, voor deze locatie
een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (hierna: RI&E) uitgevoerd
door het Hoofd BHV. In de reeds uitgevoerde RI&E’s van de overige locaties, bleken geen aandachtspunten
aanwezig. In 2018 wordt bij alle locaties een nieuwe Zorg-RI&E uitgevoerd. Gegevens betreffende de RI&E zijn
in 2017 aangeleverd bij de database van het Zorginstituut

7.9

Onderhoud

Alle tilhulpmiddelen, bedden, matrassen en overige (digitale) hulpmiddelen in de zorgverlening zijn in 2017
gecontroleerd en gekeurd. Schoonmaak van deze hulpmiddelen vindt plaats na uitleen, door de desbetreffende
afdeling. Bij retour in het verpleeghuismagazijn, wordt het hulpmiddel door de medewerker van het
verpleeghuismagazijn nogmaals nagezien en schoongemaakt. Indien nodig, worden kleine reparaties ter plekke
uitgevoerd. Jaarlijks onderhoud vindt plaats op basis van een onderhoudscontract. Eventuele afgekeurde
materialen worden uit het registratiesysteem verwijderd en afgevoerd.

7.10 Zandbieb
In 2017 is een start gemaakt met een herstructurering van het Document Management Systeem (DMS) van ZHZ,
de Zandbieb. In de Zandbieb staan alle protocollen, procedures, beleidsstukken en overige belangrijke
documenten opgeslagen. Medewerkers van ZHZ kunnen deze documenten inzien. De Zandbieb bleek de
afgelopen jaren minder goed geactualiseerd, waardoor documenten verouderd bleken. Inmiddels is een goede
start gemaakt met het herzien en herstructureren van de Zandbieb; in 2018 zal deze actie worden afgerond.
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Samengevat
Resultaten 2017
○ ZHZ ontvangt (financiële) ondersteuning van Vrienden van Stichting Zorgspectrum Het Zand;
○ ZHZ beschikt over een goed werkend ECD;
○ ZHZ investeert in samenwerkingsverbanden in de regio;
○ De Zorg-RI&E is actueel;
○ Alle (medische) hulpmiddelen zijn onderhouden;
○ Start met herstructureren van de Zandbieb.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ Ontwikkelen kwaliteitsdashboard (Inforay);
○ Optimaliseren zelfroosteren;
○ Actualiseren website en intranet;
○ Mogelijk verkoop vastgoed;
○ Afronden herziening Zandbieb.
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8. Gebruik van informatie
8.1

Zorgkaart Nederland

Eind 2017 hebben interviewteams zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers van alle locaties actief benaderd
met de vraag een waardering op Zorgkaart Nederland te plaatsen. In 2017 zijn totaal 290 waarderingen geplaatst.
In 272 waarderingen (93,8%) werd aangegeven de locatie aan te bevelen bij anderen. In tabel 6 staan de
gemiddelde oordelen en gemiddelde aanbevelingen (Net Promotor Score) vermeld.
Tabel 6: overzicht waarderingen Zorgkaart Nederland 2017

De Oude Mars
Hospice Lotus
De Berghorst
De Hulstkampen
Het Weijtendaal
Het Wooldhuis
Zandhove

8.2

Aantal waarderingen

Gemiddeld oordeel

4
25
27
51
43
41
99

8,0
9.6
8.2
8.1
7.9
7.7
8.0

Gemiddelde
aanbeveling (NPS)
100%
100%
96%
92%
91%
90%
95%

MDO-cijfer

Elke cliënt/cliëntvertegenwoordiger geeft twee maal per jaar in de voorbereiding op het MDO de geboden zorgen dienstverlening een cijfer. In tabel 7 staan de gemiddelde MDO-cijfers van 2017 per locatie vermeld.
Tabel 7: gemiddeld MDO-cijfer locaties ZHZ 2017
Locatie
Zandhove
De Oude Mars
Het Weijtendaal
De Hulstkampen
Het Wooldhuis
De Berghorst
Totaal Zorgspectrum Het Zand

Gemiddeld MDO-cijfer
8.2
8.2
8.1
8.4
8.6
8.3
8.3

In 2017 gaf 84,8% van de cliënten (of cliëntvertegenwoordigers) de zorgverlening het cijfer 8 of hoger. Het
gemiddelde cijfer in 2017 bedroeg een 8,3. In 2016 bedroeg het gemiddelde cijfer een 8,1 waarbij 80,1% van de
cliënten (of vertegenwoordiger) de zorgverlening waardeerde met het cijfer 8 of hoger. In 2018 bestaat het
streven wederom een gemiddeld cijfer 8 of hoger te behalen.

8.3

Cliëntervaringsonderzoek

Voorgaande jaren werd als voorbereiding op het MDO een vragenlijst afgenomen bij de
cliënt/cliëntvertegenwoordiger met als doel de geboden zorg- en dienstverlening te evalueren. Ook wordt in deze
vragenlijst gevraagd de geboden zorg- en dienstverlening te waarderen met een cijfer.
Uit feedback van cliënten en de zorgverleners bleek echter dat
deze vragenlijst lastig was in te vullen. De vragenlijst gaf
`Vrijheid vormt
onvoldoende zicht op de ervaringen en wensen van de cliënt en
sloot onvoldoende aan bij de wensen van de cliënt. Hierdoor was
tegenwoordig het hoogste
de vragenlijst minder goed bruikbaar om te leren en te verbeteren.
goed. We richten ons op
Eind 2017 is deze vragenlijst daarom herzien, waarbij het
wat iemand wél kan.’
kwaliteitskader als belangrijk uitgangspunt is genomen. De cliënt
Zandloper Waardigheid en trots
en de zorgverlener worden bij het invullen van de herziende
vragenlijst nóg meer gestimuleerd de dialoog aan te gaan en in
gesprek te komen over de wensen, behoeften en ervaringen van de
cliënt. Tevens is de NPS in deze vragenlijst opgenomen.
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8.4

Klachten

ZHZ wil graag de best mogelijke zorg leveren. Toch kan het voorkomen dat een cliënt of
cliëntvertegenwoordiger niet tevreden is over de geboden zorg- en dienstverlening. Hiertoe bestaat de
mogelijkheid een klacht kenbaar te maken. De klachtenprocedure is in 2017 herzien. ZHZ ziet elke klacht als een
verbeterkans voor de geboden zorg- en dienstverlening. In 2017 zijn totaal negen informele klachten en negen
formele klachten gemeld. In één geval is de klachtencommissie ingeschakeld bij het afhandelen van een klacht.
De ingebrachte klachten kunnen verdeeld worden in klachten betreffende de
zorgverlening (acht klachten) en de geboden dienstverlening (tien klachten).
Op twee klachten na, zijn alle klachten naar tevredenheid afgehandeld en
zijn waar mogelijk interventies toegepast met als doel een soortgelijke
klachten in de toekomst te voorkomen.

8.5

`Respect voor de rust die
de zorg uitstraalt.`
Zorgkaart Nederland

MTO

Elke twee jaar wordt binnen ZHZ een medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO) gehouden, met als
doel te onderzoeken wat binnen ZHZ goed gaat en wat er beter kan. Dit onderzoek richt zich op de medewerkers
en de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de organisatie en geeft inzicht in de werkbeleving van medewerkers
en vrijwilligers. ZHZ vindt het belangrijk om van de eigen medewerkers te horen wat er speelt op de werkvloer,
wat goed gaat en welke tips er zijn voor verbetering. Het onderzoek kan ZHZ helpen om de organisatie naar een
duurzame toekomst te leiden.
Het onderzoek is via internet uitgevoerd in september 2017. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een email ontvangen met daarin een directe link naar de online vragenlijst. Medewerkers en vrijwilligers hebben
vervolgens drie weken de tijd gehad om de vragenlijst anoniem in te vullen. Begin november zijn de resultaten
bekend gemaakt. 36,1% van de medewerkers en 26,4% van de vrijwilligers hebben de vragenlijst ingestuurd.
Tabel 8: overzicht thema’s en cijfers MTO 2017
Thema
Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid
Werkgeverschap

Cijfer
7,8
6,2
6,2
6,2

In tabel 8 zijn de door de medewerkers gegeven cijfers bij een viertal thema’s overzichtelijk gemaakt. Overall
scoort Zorgspectrum Het Zand lager ten opzichte van de meting in 2015. Uit dit onderzoek zijn naast de scores
op de thema’s weer vele inzichten en tips gekomen, waarmee elk team aan de slag kan om de verbeteracties te
formuleren.

Samengevat
Resultaten 2017
○ Bij 93,8% waarderingen op Zorgkaart Nederland wordt ZHZ aanbevolen bij anderen;
○ Het middelde cijfers voor de zorg- en dienstverlening is een 8.3;
○ Het Cliëntervaringsonderzoek is herzien;
○ De klachtenprocedure is herzien;
○ ZHZ ontving totaal 18 klachten;
○ Het MTO laat ten opzichte van 2015 lagere scores zien.
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2018
○ ZHZ streeft naar een gemiddeld waarderingscijfer 8 of hoger;
○ Uitvragen NPS;
○ Implementatie Cliëntervaringsonderzoek;
○ Inzichten en tips vanuit het MTO 2017 worden in 2018 verwerkt.
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