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Inhoudsopgave

Na een paar hectische jaren is Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) weer aan het bouwen. De exploitatie is gezond en de 

organisatie staat weer op de rails. Een deel van het vastgoed is verkocht en huren we terug, zodat de zorg op al onze 

locaties onverminderd overeind blijft!

Maar we zijn nog niet klaar. Onderdeel van het transitieproces van ZHZ is dat we onze visie en kernwaarden tegen het 

licht houden. Inmiddels zijn we met een visietraject gestart met de pijlers ‘Goed Leven’, ‘Mooi Werk’ en ‘Financieel 

Gezond’. Dat doen we nadrukkelijk samen: samen met medewerkers, cliënten en vrijwilligers. In 2020 zal onze visie 

verder uitgewerkt worden.

Halverwege 2019 heeft Tamara Ritsema afscheid genomen als bestuurder van ZHZ. Ik voel mij vereerd dat ik het 

stokje van haar mag overnemen en zal mij met veel energie en enthousiasme richten op een mooie toekomst van onze 

organisatie.

In dit kwaliteitsplan kunt u lezen wat onze plannen zijn voor de cliënten met een Wlz-indicatie voor 2020.  

Dit geldt ook voor cliënten die nog thuis wonen, maar wel beschikken over een Wlz-indicatie. We zijn ons bewust dat 

we meer bieden dan alleen zorg vanuit de Wlz. Ook voor de andere zorgsoorten zijn er belangrijke ontwikkelingen;  

deze beschrijven wij kort en worden in andere plannen uitgewerkt. We maken daarin nadrukkelijk keuzes: kiezen voor 

kwaliteit betekent dat we niet alles gelijk oppakken. De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen ZHZ. Van belang is 

nu om rust te creëren en dit te bewaken. 

Anders dan vorige jaren hebben we onze plannen nu vooral visueel weergegeven. We hopen dat we u op deze manier 

beter inzicht bieden in de concrete stappen die we in 2020 willen zetten.

Janine Noordhuis

Raad van Bestuur ZHZ biedt ondersteuning aan mensen in een kwetsbare fase van hun leven. ZHZ biedt intramurale en extramurale zorg op zes 

locaties in Zwolle, Wijhe, Heino, Nieuwleusen en Staphorst. Dit kan gaan om intramurale en extramurale langdurige zorg vanuit 

de Wet Langdurige Zorg (Wlz), wijkverpleging, geriatrische revalidatie zorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) vanuit de Zvw en 

dagbesteding, respijtzorg vanuit de Wmo.

Inleiding

Profiel en kernwaarden

De kernwaarden van de organisatie zijn  ‘aandacht, respect en betrouwbaar’: 

Iedereen doet ertoe. Iedereen is uniek en gelijkwaardig. We respecteren een ieder zoals hij of zij is. 

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.
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Afasie

Een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker 

hersenhelft.

Artsvisite

Een artsbezoek waarbij de specialist ouderengeneeskunde of 

de verpleegkundig specialist de afdeling bezoekt en samen 

met de zorgmedewerker de medische zaken van de cliënt 

doorneemt.

Audit

Een audit is een onafhankelijke beoordeling om de processen/

activiteiten en resultaten van een organisatie te onderzoeken en 

te evalueren.

Bewegingsgerichte zorg

Bewegen als geïntegreerd onderdeel van het dagelijkse doen 

en laten (dagbesteding, huishoudelijke taken, zorg).

BI

Business Intelligence. Het proces van gegevens omzetten in 

informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en 

aanzetten tot passende actie.

Decubitus

Een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. 

Decubitus ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door 

druk in combinatie met schuiven.

Domotica

Het toepassen van elektronica en huisnetwerken voor de 

automatisering van processen in en om een woning.

ELV

Eerstelijns verblijf. Dit is kortdurend verblijf in een zorginstelling.

Gedragsspreekuur

Een bijeenkomst tussen de specialist ouderengeneeskunde, 

verpleegkundig specialist, de psycholoog en de 

zorgmedewerker waarin moeilijk verstaanbaar of onbegrepen 

gedrag wordt besproken en geëvalueerd. 

GRZ

Geriatrische revalidatiezorg. Revalidatiezorg voor de oudere 

zorgvrager waarbij verschillende behandelaren betrokken zijn.

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.  

Dit is een kwaliteitsmodel voor de zorg. Door dit model wordt 

duurzame kwaliteit verbeterd in Zorg en Welzijn. Een instelling 

in de sector Zorg en Welzijn kan het HKZ-keurmerk behalen 

als zij laat zien dat het managementsysteem aan bepaalde 

normen voldoet.

Klinische les

Een praktijkonderwijsmethode om kennis en informatie uit de 

praktijk met elkaar te delen en/of nieuwe kennis en informatie 

in te winnen over een bepaald verpleegkundig / verzorgend 

onderwerp of een vaardigheid/interventie met als doel deze te 

kunnen toepassen in de actuele praktijk.

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en 

interpretaties te koppelen aan medische kennis.

Lean

Lean is een manier van werken waarbij iedereen zich richt op 

de cliënt in alle uit te voeren processen. Het voorkomen van 

verspillingen is daarbij erg belangrijk. Door de cliënt centraal 

te stellen, verbetert de kwaliteit.

Leefmilieu

Dit is een leef- en woonomgeving waarin de behoeften en 

wensen van de cliënt centraal staan. De zorg, behandeling en 

begeleiding houdt rekening met het leefmilieu van de cliënt.

Lerend Netwerk

Een netwerk dat bestaat uit minimaal 2 collega 

zorgorganisatie die aantoonbaar samenwerken rondom 

het kwaliteitskader. Actieve onderlinge uitwisseling is een 

belangrijk onderdeel van deze samenwerking. Zorgspectrum 

Het Zand heeft een Lerend Netwerk samen met de 

Baalderborg Groep, Rosengaerde en Zorggroep Raalte (ZGR).

Begrippenlijst

Mantelzorg

Zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, 

vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen.

MDO

Dit is een multidisciplinair overleg tussen alle behandelaren en 

verzorgend personeel waarin de zorg rondom de cliënt wordt 

besproken.

Methodisch werken

Methodisch werken is een andere benaming voor planmatig 

werken. Op basis van evaluaties, wordt de zorg aan de cliënt 

bijgesteld. 

MIC

Melding Incident Cliënt.

MIM

Melding Incident Medewerker.

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Gedrag dat niet goed begrepen wordt of dat als moeilijk 

wordt ervaren om mee om te gaan. Het gedrag observeren 

en analyseren is essentieel om te achterhalen wat de cliënt 

duidelijk wil maken met zijn/haar gedrag, zodat vervolgens op 

de juiste manier kan worden gereageerd.

NAH

Niet-aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle 

letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte.

PDL

Passiviteiten van het Dagelijks Leven. PDL richt zich op 

cliënten die veel zorg nodig hebben en heeft als doel de cliënt 

te ondersteunen als geen herstel meer mogelijk is. Door extra 

rust te creëren in de zorg wordt onrust, pijn en angst bij de 

cliënt verminderd of voorkomen.

SO

Specialist ouderengeneeskunde.

Social Media

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen 

waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van 

een professionele redactie, de inhoud verzorgen.

VS

Verpleegkundig Specialist.

Waardigheid en Trots

Het programma Waardigheid en Trots (WenT) is gericht 

op voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle 

verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst. 

Wijkverpleging

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen  

die thuis plaatsvinden. 

Wlz

Wet langdurige zorg.

Wzd

Wet zorg en dwang. Deze wet gaat volgens de planning in 

op 1 januari 2020 en vervangt de Wet BOPZ. Uitgangspunt 

van deze nieuwe wet is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat 

vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag 

worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor 

de cliënt of zijn omgeving.

ZorgRI&E

De zorgRI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie 

waarmee veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen de 

organisatie in kaart kunnen worden gebracht.

Zvw

Zorgverzekeringswet.
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Zandhove De Oude Mars Het Wooldhuis

DE HULSTKAMPEN

De HulstkampenDe Berghorst Het Weijtendaal

Zwolle Zwolle Heino NieuwleusenStaphorst Wijhe
454 zorgmedewerkers 1 67 zorgmedewerkers 1 113 zorgmedewerkers 1 159 zorgmedewerkers 1146 zorgmedewerkers 1 133 zorgmedewerkers 1

145 cliënten met een Wlz-indicatie 2

24 cliënten met een GRZ-indicatie 2

12 cliënten met een Zvw-indicatie 2

1 x   zzp 4
40 x   zzp 5
27 x   zzp 6
67 x   zzp 7
7 x   zzp 8 
3 x   zzp 9 

145 totaal

0 x   zzp 4
2 x   zzp 5
9 x   zzp 6
19 x   zzp 7
2 x   zzp 8 
0 x   zzp 9 

32 totaal

15 x   zzp 4
27 x   zzp 5
14 x   zzp 6
4 x   zzp 7
1 x   zzp 8 
0 x   zzp 9 

61 totaal

1 x   zzp 4
30 x   zzp 5
6 x   zzp 6
5 x   zzp 7
0 x   zzp 8 
0 x   zzp 9 

42 totaal

11 x   zzp 4
32 x   zzp 5
15 x   zzp 6
2 x   zzp 7
3 x   zzp 8 
0 x   zzp 9 

63 totaal

4 x   zzp 4
21 x   zzp 5
13 x   zzp 6
10 x   zzp 7
7 x   zzp 8 
0 x   zzp 9 

55 totaal

32 cliënten met een Wlz-indicatie 2 61 cliënten met een Wlz-indicatie 2 55 cliënten met een Wlz-indicatie 242 cliënten met een Wlz-indicatie 2 63 cliënten met een Wlz-indicatie 2

30 cliënten met een Zvw-indicatie 2 58 cliënten met een Zvw-indicatie 2 40 cliënten met een Zvw-indicatie 2 32 cliënten met een Zvw-indicatie 2

Vrijwilligers 1

Leeftijdsverdeling Leeftijdsverdeling LeeftijdsverdelingLeeftijdsverdeling LeeftijdsverdelingLeeftijdsverdeling

Vrijwilligers 1 Vrijwilligers 1 Vrijwilligers 1Vrijwilligers 1 Vrijwilligers 1

226 14 146 95122 80

1

Verpleeghuiszorg (PG, GP, NAH, 
somatiek), GRZ, Hospice,  
huurwoningen met thuiszorg, 
Kennis en Behandelcentrum

Verpleeghuiszorg (NAH) Verpleeghuiszorg (PG),  
huurwoningen met thuiszorg

Verpleeghuiszorg (PG),  
huurwoningen met thuiszorg

Verpleeghuiszorg (PG, somatiek),
huurwoningen met thuiszorg

Verpleeghuiszorg (PG, somatiek),
huurwoningen met thuiszorg

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers 48 8 10 1814 17
99 15 28 5437 39

Waardering 3 Waardering 3 Waardering 3 Waardering 3Waardering 3 Waardering 3

Locaties in vogelvlucht

 1 Peildatum 1-7-2019 | ² Peildatum 1-10-2019 | 3 Gegevens MDO 31-12-2018  1 Peildatum 1-7-2019 | ² Peildatum 1-10-2019 | 3 Gegevens MDO 31-12-2018

1

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers

1

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers

1

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers

1

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers

1

Instroom medewerkers

Uitstroom medewerkers

7.9 8.2 8.3 8.1 7.8 8.4
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Goed Leven betekent in 2020...

Persoonsgerichte zorg

Het methodisch werken wordt zichtbaar in de zorgleefplannen van de cliënten. 

De zorgverleners kennen de cliënt en zijn of haar leven. De zorgleefplannen zijn 

afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënt zodat de zorg passend op de 

persoon kan worden aangeboden. De zorg vindt multidisciplinair plaats.  

De methode ‘passiviteiten van het dagelijks leven’ (PDL) wordt een onderdeel van 

de dagelijkse zorg. Cliënten met een vorm van overgewicht vragen om specifieke 

zorg en voorzieningen op het gebied van verpleegkundig handelen, medische 

behandeling, hulp- en tilmiddelen, apparatuur en veiligheid. Ook voor deze groep 

gaan we een multidisciplinair team inzetten om hen de juiste zorg te kunnen bieden. 

Ons woonzorgconcept worden geëvalueerd; voorop blijft staan dat per cliënt 

wordt gekeken welke benaderingswijze het beste past. De overlegmomenten 

zoals het MDO, de artsvisite en het gedragsspreekuur worden afgestemd 

op de zorgbehoefte van de cliënt. Dat betekent ook dat er gekeken wordt naar 

een duidelijk rol- en taakverdeling voor alle betrokkenen. Zorgspectrum Het 

Zand haalt actief de mening van cliënten op, bijvoorbeeld door middel van een 

cliënttevredenheidsonderzoek om steeds te blijven verbeteren. We zijn trots op 

onze vrijwilligers! Om hen zo optimaal mogelijk in te inzetten en te betrekken bij de 

zorg, is een goede begeleiding belangrijk. 

De pilot rondom de Levenskoffer wordt geëvalueerd. Deze koffer bevat persoonlijke 

herinneringen en eigendommen die bijdragen aan het leren kennen van de cliënt. 

Cliënten met een (vorm van) afasie kunnen hun communicatieve vaardigheden delen 

in een afasiegroep.

PDL richt zich op cliënten die veel 

zorg nodig hebben en heeft als doel 

de cliënt te ondersteunen als geen 

herstel meer mogelijk is. Door extra 

rust te creëren in de zorg wordt 

onrust, pijn en angst bij de cliënt 

verminderd of voorkomen

MDO is een multidisciplinair 

overleg tussen alle behandelaren 

en verzorgend personeel waarin 

de zorg rondom de cliënt wordt 

besproken.

Methodisch werken is een andere 

benaming voor planmatig werken. 

Op basis van evaluaties, wordt de 

zorg aan de cliënt bijgesteld.

Kleur aan het levenPersoonsgerichte zorg

• Methodisch werken

• Multidisciplinaire samenwerking

• PDL-methode

• Zorg aan cliënten met overgewicht

• Evalueren woonzorgconcept 

• Rolduidelijkheid

• Mening van de cliënt

• Evaluatie Levenskoffer 

• Afasiegroep opzetten

• Waardigheid en Trots

• Inzet wensmedewerker

• Onderzoek naar 

cliëntenvervoer

• Inzet medewerker 

Sfeer&Beheer

• Sfeer en beleving 

maaltijden

• Toepassen 

bewegingsgerichte zorg

• Visie op mantelzorg 

• Vrijwilligersbeleid herzien

Veiligheid/leren van incidenten

• Invoering Wet zorg  

en dwang

• Medicatieveiligheid

• Melden van incidenten 

(MIC/MIM)

• Decubituszorg

• Omgang met moeilijk 

verstaanbaar gedrag

• Inzet hulpmiddelen

• Beter Dichtbij

• Inzet domotica

• ZorgRI&E

• Aandacht voor 

duurzaamheid
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Goed Leven betekent in 2020...

Veiligheid/leren van incidenten

Zorgspectrum Het Zand gebruikt het jaar 2020 om de Wet zorg en dwang (Wzd) 

door middel van scholing over te brengen aan de medewerkers. In het elektronisch 

cliëntendossier (ECD) en in een goed leesbare werkwijze is de uitvoering van de wet 

zichtbaar. De medicatieveiligheid en het melden van incidenten bij cliënten (MIC) 

en medewerkers (MIM) krijgen in 2020 extra aandacht. Hierdoor gaan medewerkers 

bewuster om met deze belangrijke onderdelen van de zorgverlening. 

De werkwijze voor de inzet van hulpmiddelen en matrassen om decubitus 

(doorliggen) te voorkomen is aangepast. Scholing en instructie rondom dit thema 

zorgt voor bewustwording bij medewerkers. Ook komen er in 2020 trainingen 

rondom de omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast wordt kritisch 

gekeken naar de inzet van alle andere hulpmiddelen, bijvoorbeeld tilmaterialen 

(duurzaamheid, inzet, veiligheid, kosten). 

Het ICT-project ‘Beter Dichtbij’ voorziet een aantal locaties van slimme technologie 

rondom de inzet van domotica en het gebruik van mobiele hulpmiddelen.  

De oproepsystemen zijn vervangen en ondersteunen zowel de cliënt als de 

medewerker bij de zorgverlening. Op elke locatie is de ZorgRI&E uitgevoerd en 

worden eventuele acties die hieruit voortkomen, uitgevoerd. Bij de aanschaf van 

nieuwe hulpmiddelen staat duurzaamheid centraal.

Kleur aan het leven

Elk team ontvangt een budget vanuit Waardigheid en Trots dat ingezet kan worden 

voor een zinvolle daginvulling voor de cliënt. In 2019 heeft Zorgspectrum Het Zand 

de wensmedewerker geïntroduceerd. Deze medewerkers ondersteunen de teams 

bij het vervullen van bijzondere wensen waar de zorgteams onvoldoende ruimte voor 

hebben. Hiervoor kijken zij zowel intern als extern naar middelen en mogelijkheden. 

De medewerkers Sfeer & Beheer betrekken de cliënt zoveel mogelijk bij de 

huishoudelijke taken op de afdeling en verzorgen kleine activiteiten op de huiskamer 

en met de cliënt alleen. De medewerkers Sfeer & Beheer werken nauw samen 

met de zorgmedewerkers zodat de cliënt de best passende begeleiding ontvangt. 

De medewerkers van de voedingsdienst zorgen voor sfeer en beleving bij het 

uitserveren van de maaltijden. 

Bewegingsgerichte zorg wordt een vast onderdeel van de zorgverlening waardoor 

cliënten gestimuleerd worden zoveel mogelijk te blijven doen wat zij kunnen doen. 

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol bij de zorg en de daginvulling van de 

cliënt. Een nieuwe visie op mantelzorg kan de waardevolle inzet van deze mensen 

vergroten. Afspraken over de inzet en begeleiding van vrijwilligers komen te staan in 

een geactualiseerd vrijwilligersbeleid.

De Wet zorg en dwang gaat 

volgens de planning in op 1 januari 

2020 en vervangt de Wet BOPZ. 

Uitgangspunt van deze nieuwe wet 

is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat 

vrijheidsbeperking of onvrijwillige 

zorg in principe niet mag worden 

toegepast, tenzij er sprake is van 

ernstig nadeel voor de cliënt of zijn 

omgeving. 

De zorgRI&E is een Risico 

Inventarisatie en Evaluatie waarmee 

veiligheid- en gezondheidsrisico’s 

binnen de organisatie in kaart 

kunnen worden gebracht.

Het programma  

Waardigheid en Trots (WenT) 

is gericht op voldoende tijd, 

aandacht en goede zorg voor alle 

verpleeghuisbewoners,  

nu en in de toekomst. 
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Mooi Werk betekent in 2020…

Leren van en met elkaar

Zorgspectrum Het Zand luistert naar haar medewerkers. Eind 2019 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

gehouden. De uitkomsten hiervan gaan we in 2020 omzetten in acties. Ontwikkelingen worden afgestemd op 

het tempo en de wensen van de cliënt én medewerkers. Belangrijk hierbij is om overzicht te krijgen in alle 

ontwikkelingen binnen ZHZ.

Het Lerend Netwerk (Baalderborg Groep, ZGR, Rosengaerde en ZHZ) organiseert een bijeenkomst waarin collega’s 

van deze organisaties onderling kennis kunnen delen. Ook voert het netwerk bij elkaar externe audits uit.  

We gaan door met de uitvoering van interne audits en besteden vooral aandacht aan de verbetering van processen. 

Bewegingsgerichte zorg en de PDL-methode worden door het train-de-trainer-principe verspreid onder de 

medewerkers. De voedingsdienst gaat teams ondersteunen die zelf de maaltijden koken. Bijvoorbeeld om lekkere 

en gezonde maaltijden te bereiden maar ook om samen te kijken naar gezonde en smaakvolle tussendoortjes voor 

cliënten met slikproblemen.

De Zand-Interne-Expertise Commissie (ZIE) zorgt voor het delen van interne kennis en vaardigheden bij 

medewerkers, bijvoorbeeld rondom palliatieve zorg, de omgang met onbegrepen gedrag en revalidatiezorg.  

De tandarts verzorgt ook in 2020 scholingen zodat de mondzorg bij de cliënten zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. 

In 2020 gaan we ook het thema ‘privacy’ stevig op de kaart zetten. In een tweejarig project gaan we onze processen 

‘privacy-vriendelijk’ maken. Dat betekent ook dat we medewerkers bewust en vaardig maken om met de dagelijkse 

dilemma’s om te gaan. Het privacyteam (dat bestaat uit medewerkers met verschillende functies) speelt hierin een 

ondersteunende rol. 

• Voldoende (verzorgend) 

personeel

• Strategisch personeelsplan

• Scholingen en leertrajecten

• Visie op leren en ontwikkelen

• Verpleegkundig leiderschap 

• Gezond roosteren

• Visietraject

• Verbeterteams

• Lean-filosofie

• Implementatie HKZ

• Visie op leiderschap

• Strategisch 

communicatieplan

• Eigen helpdesk

• Vergroten 

digivaardigheden

• BI-tool

• Softwarepakketten

• Beter dichtbij

• Inzet technologie

• Ysis

• Ontwikkelplannen

• Coördineren van tijdelijke 

opnames

• Samenwerking gemeenten

• Inzet van technologie

• Kennis delen

• Samenwerking andere 

organisaties

• Uitkomsten medewerkers- 

tevredenheidsonderzoek

• Tempo ontwikkelingen

• Overzicht in ontwikkelingen

• Lerend Netwerk

• Interne en externe audits

• Train-de-trainer

• Ondersteuning door 

voedingsdienst

• ZIE-commissie

• Mondzorg

• Privacy

Profilering ZHZ

Digibeter

Boeien en bloeien

Leren van en met elkaar

Samenwerkingen in de regio
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Mooi Werk betekent in 2020 ...

Samenwerken in de regio

Zorgspectrum Het Zand werkt nauw samen met organisaties uit de regio. Dat doen we op verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld door het beter coördineren van tijdelijke opnames die nodig zijn om aan te sterken na een val 

of ziekenhuisopname. Ook leveren we ondersteuning aan de huisartsen door inzet van onze SO’s in bepaalde 

thuissituaties. Daarnaast werken we in de regio samen aan ontwikkelplannen. Deze zijn gericht op het bieden van 

de zorg op de juiste plek en de inzet van technologie om medewerkers en cliënten beter te ondersteunen.  

Het delen van kennis staat hierbij centraal. Daarnaast werken de locaties van Zorgspectrum Het Zand nauw samen 

met de gemeenten waarin de verschillende locaties zich bevinden. 

We vinden het belangrijk om ook bij andere actuele zorgthema’s (Niet-aangeboren hersenletsel, Parkinson en MS) 

collega-zorgorganisaties op te zoeken om kennis mee te delen. Zorgspectrum Het Zand zal ook in 2020 blijven 

samenwerken met de regionale ziekenhuizen, het Oranje Fonds, de Zorgkantoren, Zwolle Doet, IVN, enz. Daarnaast 

werkt Zorgspectrum Het Zand nauw samen met collega-organisaties bijvoorbeeld rondom de inzet van de SO 

in de avond-, nacht- en weekenddiensten en het CVA-netwerk (Cerebro Vasculair Accident, ook wel ‘beroerte’ 

genoemd). De inzet van technologie om cliënten en medewerkers beter te ondersteunen in hun leven en in hun werk 

is een ander onderwerp waarbinnen de collega aanbieders samen optrekken. 

Digibeter

In 2020 willen we ‘digi-beter’ worden! Medewerkers ontvangen rondom de ICT ondersteuning door een eigen 

helpdesk waardoor zij snel en effectief worden geholpen bij problemen en vragen rondom de ICT. Ook gaan we 

medewerkers ondersteunen om de ‘digivaardigheden’ te vergroten. De Business Intelligence Tool (BI-tool) helpt 

de managers en coördinatoren om inzicht te krijgen in de cijfers (financieel en veiligheid) en te sturen op de juiste 

acties. Door de verschillende softwarepakketten meer aan te laten sluiten bij het primaire proces, zijn zowel 

cliëntgegevens als personele gegevens direct beschikbaar.

Het project ‘Beter Dichtbij’ biedt medewerkers en cliënten technologie die hen ondersteunt binnen de 

zorgverlening (oproepsysteem, slimme sensoren, domotica). Dit is zorgtechnologie die past bij de cliënt en voldoet 

aan wet- en regelgeving. Zorgspectrum Het Zand gaat een nieuw (digitaal) medisch dossier gebruiken (Ysis) 

waarmee de registratie van zorgproblemen en -doelen door behandelaren duidelijk en concreet worden beschreven. 

Profilering ZHZ

ZHZ heeft een visietraject ingezet waarin door een gemêleerde groep medewerkers 

in verschillende werkgroepen een nieuwe visie wordt ontwikkeld. Elke locatie 

beschikt over een verbeterteam dat door middel van de Lean-filosofie het 

methodisch werken optimaliseert. Zorgspectrum Het Zand gaat in 2020 met het 

kwaliteitsmanagementsysteem HKZ werken zodat de organisatie beter wordt in 

het vastleggen van (zorg)processen. ZHZ beschikt over een visie op leiderschap 

en brengt deze in de praktijk. We stellen een strategisch communicatieplan 

op. Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en 

gebeurtenissen binnen Zorgspectrum Het Zand.

Boeien en bloeien

ZHZ heeft voldoende (verzorgend) personeel zodat de juiste zorg op de juiste plek 

kan worden geboden. Hiervoor beschikt ZHZ over een strategisch personeelsplan 

waarin staat beschreven hoe ZHZ deze medewerkers wil aantrekken, maar ook wil 

behouden. 

De inzet van uitzendkrachten willen we zo laag mogelijk houden. ZHZ voorziet 

medewerkers van (interne) scholingen en leertrajecten die staan beschreven 

in de nog op te stellen visie op leren en ontwikkelen. Het opleiden van nieuw 

personeel vindt onder andere plaats door opleidingsplekken voor Verzorgende-IG, 

verpleegkunde niveau 4 en niveau 6.  

De inzet van de verpleegkundigen wordt beter geborgd binnen de organisatie.  

Zij zijn meer ondersteunend aan het gehele zorgproces en hun expertise wordt beter 

benut. Daarmee creëren we ook meer ruimte voor verpleegkundig leiderschap. 

Een werkgroep is actief om de verpleegkundige inzet binnen ZHZ verder te 

optimaliseren. Deze werkgroep zal in 2020 verder verbreed worden, zodat deze ook 

adviezen kan geven aan de directie. In 2020 zal een visie op gezond roosteren 

bijdragen aan een juiste inzet van medewerkers.

HKZ staat voor Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de 

Zorgsector. Met het HKZ-keurmerk 

laten we zien dat wij serieus werk 

maken van kwaliteit van zorg en 

voldoen aan de eisen die daaraan 

gesteld worden

Lean is een manier van werken 

waarbij iedereen zich richt op de 

cliënt in alle uit te voeren processen. 

Het voorkomen van verspillingen is 

daarbij erg belangrijk. Door de cliënt 

centraal te stellen, verbetert de 

kwaliteit.
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Financieel Gezond betekent in 2020…

Ondersteunende zorgfuncties

Recruiter

Dagbestedingscoaches

Medewerkers Sfeer & Beheer

Wensmedewerkers

Kwaliteitsadviseur

Lean-coaches

Uitbreiding formatie 
behandelaren

Projectleider privacy

Visie op integrale inzet 
behandelaren

Algemeen

De zorg die Zorgspectrum Het Zand levert, wordt betaald door de overheid (zorgkantoren) en de zorgverzekeraars. 

Dat gebeurt op basis van een zogenaamde indicatie: een onafhankelijke beoordeling welke zorg de cliënt nodig 

heeft. Het is belangrijk dat de indicaties van de cliënten passen bij de zorg die zij nodig hebben. De indicatie is 

namelijk bepalend voor hoeveel geld wij als zorgaanbieder ontvangen en hoeveel zorg en behandeling wij daarvoor 

kunnen leveren. Zo blijven we ‘financieel gezond’.

Kwaliteitsgelden

De kwaliteitsgelden bieden financiering voor ‘extra handen aan het bed’. In 2019 hebben we hier zoveel mogelijk 

op ingezet. Omdat er een tekort is aan verzorgend en verplegend personeel, hebben we, naast de inzet van een 

recruiter, de gelden vooral gebruikt om ruimte te creëren in het takenpakket van onze huidige verzorgenden en 

verpleegkundigen. Zo hebben we de functies op de dagbesteding uitgebreid en de medewerker Sfeer & Beheer 

geïntroduceerd. Deze medewerker zorgt op de drukke momenten van de dag voor extra toezicht en aandacht in de 

huiskamers. Ook de wensmedewerker is een nieuwe functie gericht op extra aandacht voor onze cliënten. 

Uit de kwaliteitsgelden hebben we daarnaast extra behandelaren kunnen aannemen; in 2019 zijn een projectleider 

‘bewegingsgerichte zorg’, een extra fysiotherapeut en ergotherapeut gestart. We bieden ook specifieke aandacht 

aan kwaliteitsverbetering door de inzet van een extra kwaliteitsadviseur en de Lean-coaches. Met de inzet van 

Lean-coaches voeren we verbeteringen door die door de medewerkers zelf zijn aangedragen. 

Het komende jaar willen we de bovenstaande extra functies behouden. De extra gelden voor 2020 willen we zoveel 

mogelijk benutten voor de echte zorgfuncties. Het arbeidsmarkttekort aan verzorgenden en verpleegkundigen 

maakt dat we onderzoeken welke lagere functieniveaus de gewenste extra ondersteuning in onze zorgprocessen 

kunnen bieden. Dit werken we verder uit in de aanvraag voor het kwaliteitsbudget. Ook wordt in 2020 een visie op 

de integrale inzet van behandelaren binnen de zorg opgesteld zodat de behandelaren zo optimaal mogelijk worden 

ingezet.

Daarnaast willen we de extra gelden ondermeer gebruiken voor: 

•  een verdere uitbreiding van de formatie van de behandelaren, bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige

•  een projectleider privacy

•  extra dagbestedingscoaches

•  optimaliseren van de inzet van behandelaren
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Verbeteringen per locatie

De Hulstkampen

Nieuwleusen

Op deze locatie wordt een pilot ‘bewegingsgerichte zorg’ 

gestart. Deze draagt bij aan een implementatie van dit 

onderwerp binnen de andere locaties van Zorgspectrum 

Het Zand. Het methodisch werken wordt zichtbaar in 

nieuw opgestelde zorgleefplannen. Door onder andere een 

workshop gaan medewerkers voldoende tijd, tools en rust 

ervaren om de zorg te kunnen bieden en het methodisch 

werken in de praktijk toe te passen. Scholing rondom 

het thema ‘klinisch redeneren’ gaat bijdragen aan de 

kennis en ontwikkeling van het verzorgend en verplegend 

personeel.

De Berghorst

Staphorst

De samenwerking met de dagbesteding gaan we 

optimaal inrichten zodat cliënten een fijne dagbesteding 

ervaren binnen De Berghorst. Het methodisch werken 

wordt zichtbaar in nieuw opgestelde zorgleefplannen 

en een nieuwe werkwijze rondom de artsvisite en het 

gedragsspreekuur. Om de verlichting op de afdeling te 

verbeteren, start een pilot waarin gekeken wordt naar de 

verschillende verlichtingsmogelijkheden zodat het dag- en 

nachtritme van de cliënten wordt geoptimaliseerd.  

In 2020 willen we de Beleeftuin ook vanuit de centrale 

binnenplaats van afdeling Het Ooider bereiken.  

De veiligheid van de cliënten wordt geborgd door de inzet 

van domotica bij de hoofdentree van de afdeling.

DE HULSTKAMPEN

De Hulstkampen

DE HULSTKAMPEN

De Hulstkampen

Zandhove

De Berghorst

De Berghorst

Het Wooldhuis

De Oude Mars

• Beter Dichtbij

• Samenwerking Sfeer & Beheer

• Methodisch werken

• Scholing NAH

• Daginvulling 

• Klimaatbeheersing

• Zwembad

• Samenwerking met de 

dagbesteding

• Methodisch werken

• Werkwijze artsvisite en het 

gedragsspreekuur

• Verlichting

• Beleeftuin

• Inzet domotica

• Bewegingsgerichte zorg

• Methodisch werken

• Tijd, tools en rust

• Klinisch redeneren

• Nieuwbouw

• Methodisch werken

• Samenwerking Sfeer & Beheer

• Dagbestedingscoach

• Sfeervolle huiskamer

• Beter Dichtbij

• Themabijeenkomsten NAH

• Werkwijze artsvisite en 

gedragsspreekuur

• Rol van de contactverzorgende

• Samenwerking Sfeer & Beheer

• Klimaatbeheersing 

• Begeleiding directe naasten 

cliënten met NAH

Klinisch redeneren is de 

vaardigheid om eigen waarnemingen 

en interpretaties te koppelen aan 

medische kennis

De Beleeftuin binnen De Berghorst 

verbindt de vier terrassen van 

afdeling Het Ooider en biedt de 

cliënten meer leef- en beweegruimte 

buiten

Het Weijtendaal

• Continuïteit van de zorg

• Inzet vast personeel

• Methodisch werken

• Rol van de contactverzorgende

• Samenwerking binnen  

de locatie

• Klinische lessen

• Klimaatbeheersing

• Achtergrondgeluiden
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Verbeteringen per locatie

Het Wooldhuis

Heino

In 2020 starten we met de nieuwbouw van Het Wooldhuis. Het methodisch werken wordt 

zichtbaar in nieuw opgestelde zorgleefplannen. De samenwerking met de medewerkers 

Sfeer & Beheer gaan we versterken zodat de cliënten op een passende wijze worden 

ondersteund bij de dagelijkse huishoudelijk taken en dagbesteding. Er is behoefte aan een 

extra dagbestedingscoach die cliënten ondersteunt bij de invulling van de dag en het 

opzetten van verschillende activiteiten.

Voor de cliënten van de somatische afdeling wordt, totdat de verbouwing zal plaatsvinden, 

een sfeervolle huiskamer gecreëerd waarin de cliënten zich thuis en vertrouwd voelen.

Het Weijtendaal

Wijhe

Voor Het Weijtendaal ligt in 2020 de nadruk op continuïteit van de zorg. De inzet van  

meer vast personeel kan bijdragen aan voldoende tijd voor alle zorginhoudelijk taken.  

Het methodisch werken wordt zichtbaar in nieuw opgestelde zorgleefplannen. De rol van 

de contactverzorgende wordt duidelijk ingevuld zodat de samenwerking en communicatie 

met de cliënt wordt verbeterd. We gaan de samenwerking tussen alle medewerkers 

binnen de locatie versterken. De kennis vanuit het KBC zetten we in bij het organiseren 

en uitvoeren van klinische lessen op onderwerpen die actueel zijn binnen Het Weijtendaal. 

Een juiste klimaatbeheersing bij zowel warmte als kou draagt bij aan een goed 

woon- en werkklimaat. De als hinderlijk ervaren achtergrondgeluiden in verschillende 

ontmoetingsruimtes wordt verwijderd.

“Beter dichtbij” is een 

project binnen ZHZ waarbij de 

oproepsystemen en telefonie 

toekomstbestendig worden gemaakt

Het Wooldhuis De Oude Mars

De Oude Mars

Zwolle

Het project ‘Beter Dichtbij’ wordt in 2020 op De Oude Mars uitgevoerd, waardoor de 

oproepsystemen en de inzet van technologie worden verbeterd. Voor de medewerkers 

worden themabijeenkomsten georganiseerd rondom het onderwerp ‘Niet-aangeboren 

hersenletsel’. De werkwijze van de artsvisite en gedragsspreekuur wordt herzien en als 

onderdeel van het methodisch werken geborgd. De rol van de contactverzorgende wordt 

duidelijk ingevuld zodat de samenwerking en communicatie met de cliënt wordt verbeterd. 

De samenwerking met de medewerkers Sfeer & Beheer wordt versterkt, zodat de 

cliënten op een passende wijze worden ondersteund bij de dagelijkse huishoudelijke taken 

en dagbesteding. Een juiste klimaatbeheersing bij zowel warmte als kou draagt bij aan 

een goed woon- en werkklimaat. Naast begeleiding voor de cliënten met NAH, willen we 

ook graag goede begeleiding geven aan de directe naasten (ouders, kinderen) van deze 

groep cliënten.

Zandhove

Zwolle

Het ICT-project ‘Beter Dichtbij’ wordt geïmplementeerd 

waardoor de oproepsystemen en de inzet van technologie 

goed werken. De samenwerking met de medewerkers Sfeer 

& Beheer wordt versterkt, zodat de cliënten op een passende 

wijze worden ondersteund bij de dagelijkse huishoudelijke 

taken en dagbesteding. Het methodisch werken wordt 

zichtbaar in nieuw opgestelde zorgleefplannen. Een scholing 

over Niet-aangeboren hersenletsel zal de kennis over dit 

onderwerp bij alle medewerkers verhogen. We willen de 

daginvulling meer laten aansluiten bij de wensen van de 

(jongere) cliënten. We willen met een juiste klimaatbeheersing 

bij zowel warmte als kou bijdragen aan een goed woon- en 

werkklimaat. Het zwembad wordt effectief ingezet zodat 

zwemactiviteiten (los van behandeling) weer mogelijk worden.

Zandhove

Het Weijtendaal
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Naast de plannen voor de Wlz zijn er ook ontwikkelingen binnen de andere zorgsoorten. Het gaat om de wijkverpleging,  

de GRZ, Wmo en de ELV. Deze zorgsoorten vallen niet onder de Wlz en maken dus geen deel uit van dit kwaliteitsplan.  

In dit hoofdstuk worden voor deze zorgsoorten de belangrijkste speerpunten voor 2020 genoemd.

Wijkverpleging

ZHZ is in 2018 gestart met de eerste stappen om de wijkverpleging ‘doelmatiger’ te 

maken. Dat betekent dat de kosten in verhouding moeten staan tot de opbrengsten. 

Dit is een langlopend proces waarbij we inmiddels het principe ‘zorgplan = realisatie’ 

toepassen.

In 2020 worden de werkwijzen en processen binnen de wijkverpleging verder 

verbeterd, zodat ook hier efficiënt (Lean) kan worden gewerkt. In 2019 zijn drie 

wijkverpleegkundigen (niveau 5/6) aangenomen die gestart zijn met het aanpassen 

van het indicatieproces binnen de wijkverpleging. Ook in de wijkverpleging zijn er 

veel ontwikkelingen rondom de inzet van domotica en apparatuur die het zorgproces 

ondersteunen. ZHZ zal in 2020 gaan kijken welke vormen het beste binnen de 

wijkverpleging passen.

ELV

Als het thuis (om medische redenen) even niet meer gaat, of een ziekenhuisopname 

niet meer nodig is, biedt ELV tijdelijke opvang. Doel is te herstellen, zodat terugkeer 

naar huis mogelijk is. Ook voor de ELV heeft ZHZ als doel dit product doelmatiger in 

te zetten. In 2020 willen wij de samenwerking intern zó inrichten dat we de terugkeer 

naar huis vanaf het eerste moment bespreken. Hierbij bekijken we wat nodig is om 

dit proces zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

ZHZ gaat in 2020 samen met collega-organisaties uit de regio een regionaal 

coördinatiepunt ELV vormgeven. Bedoeling daarvan is om cliëntvraag naar ELV-

opnames inzichtelijk te maken. Daarmee kunnen we de opnames en doorstroom van 

deze groep cliënten verbeteren. 

Ontwikkelingen binnen andere zorgsoorten

GRZ

Binnen de revalidatie-afdeling gaan we de zorg efficiënter en effectiever inzetten met de Lean methodiek.  

De zorgpaden (stappenplannen om revalidatiedoelen te bereiken) binnen de geriatrische revalidatiezorg zullen worden 

doorontwikkeld. Dit helpt ons om samen met de behandelaren de revalidatiedoelen en de planning te bepalen. Hierdoor krijgen 

we meer inzicht in wanneer de cliënten weer naar huis kunnen. Mocht terugkeer naar huis niet meer mogelijk zijn, dan zal er in 

overleg met de cliënt en de familie gezocht worden naar de juiste vervolgzorg.

Wmo

Vanuit een Wmo indicatie kunnen cliënten dagbesteding krijgen. Deze dagbesteding ondersteunt de cliënt en zijn omgeving in 

het langer thuis blijven wonen. Het biedt de cliënt en zijn mantelzorger rust als de cliënt op deze manier een aantal dagdelen 

passende zorg ontvangt. Ook is het mogelijk, wanneer de mantelzorger dat nodig heeft, dat een cliënt korte tijd bij ons verblijft. 

Met deze ‘respijtzorg’ ontlasten we de mantelzorger.

De verwachting is dat deze vormen van zorg vaker gaan voorkomen zodat de cliënt langer thuis kan blijven wonen.

‘Zorgplan = realisatie’ is een 

veelgebruikte term. Daarmee 

bedoelen we dat declaraties 

gebaseerd worden op het zorgplan 

en er dus geen aparte tijdsregistratie 

hoeft te worden bijgehouden.  

Zo ont-regelen we de zorg! 
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