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Inleiding  
 

Dit kwaliteitsverslag betreft het jaar 2019 en informeert over de activiteiten en resultaten op 

kwaliteitsgebied in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort. De reikwijdte van het verslag 

betreft de groep bewoners die geclusterd wonen en waarvan zorg, wonen, welzijn en/of behandeling 

onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Het verslag betreft deze groep bewoners van beide locaties, 

tenzij anders wordt vermeld. Vanwege de leesbaarheid gebruiken we alleen de term bewoners, in de 

praktijk spreken we van bewoners of cliënten.  

 

Voorafgaand het jaar 2019 hebben we een kwaliteitsplan gemaakt. Met dit verslag leggen we 

verantwoording af over de behaalde resultaten en ook over de besteding van de kwaliteitsgelden die 

wij voor het jaar 2019 hebben ontvangen.  

 

Het kwaliteitsverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

ons biedt. Het is deels beschrijvend en deels kwantitatief. Elk thema start met de verbeteraspecten 

zoals deze eind 2018 zijn vastgesteld. Vervolgens worden de in 2019 behaalde resultaten 

beschreven.  

 

In 2019 hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden: de cliëntenraadpleging Zorg Thuis 

(PREM, aangevuld met eigen vragen), de Dementie Monitor (Trimbos) op Kleinschalig wonen, de 

RI&E en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Waar van toepassing zijn de resultaten hiervan 

geïntegreerd verwerkt in dit kwaliteitsverslag.  
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Het jaar 2019 was een jaar waarin wij vanuit de waarden van ons Gasthuis, mooie momenten 

hebben mogen beleven met de bewoners en hun naasten, met medewerkers en vrijwilligers. We 

hebben samen gelachen, gehuild, herdacht, gevierd en we hebben samen gezongen en gedanst. 

In 2019 heeft het Gasthuis een aantal mijlpalen beleefd die we graag met u willen delen.  

 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis vierde op 2 april 2019 haar 626ste verjaardag met onze eigen 

vlag op beide locaties in top en een ‘herdenkings’gebakje voor alle aanwezigen. Op 27 april 2019 

werd Koningsdag in Amersfoort gevierd. Er was een speciaal publieksvak ingericht voor de bewoners 

van locatie Davidshof. Zij hadden de beste plek om het Koninklijk paar op hun route te kunnen 

begroeten. We hebben de zomer op beide locaties afgesloten met een gezellige barbecue samen 

met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers. En de decembermaand was gevuld met bijzondere 

vieringen en een gezellig samenzijn.  

 

 

 

 

                

   

 

Het was een rijk jaar. Met dank aan een ieder die daaraan heeft bijgedragen. 

 

Namens het managementteam van de Stichting St. Pieters en Bloklands  Gasthuis, 

Bob Pluijter, bestuurder 
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Kwaliteit en veiligheid  
 

1.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Zorgplannen van cliënten met MPT, VPT, ZZP zijn afgestemd op hun zorgbehoeften.  

b. Vervolg implementatie belevingsgerichte zorg en palliatieve zorg. 

c. Vergroten betrokkenheid mantelzorg en informele zorg. 

 

Behaalde resultaten in 2019 

  

Ad. a. Zorgplannen van cliënten met MPT, VPT, ZZP zijn afgestemd op hun zorgbehoefte.  
Zorgplannen zijn up to date en afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. De zorgplannen van 

de bewoners van Zorg Thuis die zorg ontvangen vanuit de WLZ, zijn in 2019 omgezet van Omaha naar 

de vier levensdomeinen. Wensen en behoeften van bewoners op het gebied van wonen en welzijn 

zijn vastgelegd in het zorgplan en zorgroutes zijn hierop aangepast. Iedere bewoner is op de hoogte 

wie zijn/haar EVV is en dit is ook vastgelegd in het ECD. De kennis van medewerkers over de 

verschillende leveringsvormen ZVW en WLZ (ZZP, VPT, MPT) is mede door deze exercitie gegroeid. 

Bewoners mogen er vanuit gaan dat medewerkers zorg en aandacht hebben voor hun behoeften op 

lichamelijk, sociaal, mentaal gebied en op het gebied van zingeving. Daar zijn we op aanspreekbaar. 

 

Ad. b. Verdere implementatie belevingsgerichte- en palliatieve zorg. 
In 2019 heeft de nadruk gelegen op (begeleiding bij) de toepassing van belevingsgerichte zorg. 

Bewoners ervaren dat medewerkers aansluiten op hun beleving(swereld). Zij worden hierin gezien, 

gehoord en begrepen. Medewerkers en naasten van bewoners hebben vanuit persoonsgerichte- en 

belevingsgerichte zorg de verblijfsruimtes letterlijk onder handen genomen. Op locatie Davidshof zijn 

de appartementsdeuren, die er allemaal hetzelfde uitzagen, getransformeerd in prachtige, van elkaar 

verschillende voordeuren. Naast dat het er ‘huiselijker’ uitziet, helpt het sommige bewoners om hun 

eigen zit-slaapkamer sneller te vinden.  
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In 2019 is de projectgroep Palliatieve zorg gestart met de implementatie van de eerder in 2018 

opgedane kennis en kunde over palliatieve zorg. Verzorgenden/verpleegkundigen kregen extra 

scholing in palliatieve zorg, samen met de aandachtsvelders palliatieve zorg, de teamleiders, de 

kwaliteitsverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde worden kwaliteitsverbeteringen op 

dit gebied geïnitieerd. Er heeft in 2019 een verdiepingsscholing plaatsgevonden voor de 

medewerkers die eerder in 2018 al geschoold zijn op het gebied van palliatieve zorg, de scholing voor 

vrijwilligers is in voorbereiding. Twee verpleegkundigen nemen deel aan een PaTz groep (Palliatieve 

Thuiszorg). Zij werken nauw samen met huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk 

deskundigen palliatieve zorg. Door vroegtijdig bewoners in de laatste levensfase in beeld te brengen 

en te anticiperen op hun zorgbehoefte met het doorspreken van verwachtingen en mogelijkheden 

met bewoners en hun naasten neemt de kwaliteit van de palliatieve zorg toe. Bewoners mogen erop 

vertrouwen dat ze zich in de laatste fase van hun leven zo comfortabel mogelijk voelen en dat pijn en 

ander ongemak voorkomen en verlicht wordt.  

 

Met 98% van de bewoners of 1e contactpersoon op locatie Davidshof zijn afspraken gemaakt in 

samenspraak met de SO of de huisarts over behandeling rondom het levenseinde. Op locatie 

Wervershof is er met 97% van de bewoners of 1e contactpersoon afspraken gemaakt. Deze 

afspraken zijn opgenomen in het ECD (bron: meting indicatoren basisveiligheid voor bewoners met 

Wlz indicatie, 2019). 

 

Ad. c. Vergroten betrokkenheid mantelzorg en informele zorg. 

De Gezamenlijke Cliëntenraad heeft in 2019 de visie op de driehoek mantelzorg – bewoner – 

vrijwilliger visueel weergegeven; de vlag waaronder wij ons vanaf 2019 gezamenlijk inspannen om de 

onderlinge relaties in de driehoek te versterken.  
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In 2019 hebben we samen met een aantal leden van de Gezamenlijke Cliëntenraad gesproken over 

wat bewoners en hun naasten nodig hebben om hun plek te vinden in het Gasthuis. Een aantal 

ideeën zijn inmiddels omgezet in resultaten die ook door bewoners opgemerkt en positief ontvangen 

zijn, zoals de herziene informatiebrochures voor bewoners en het huisbezoek voorafgaande aan de 

inhuistreding van de bewoner. Het huisbezoek is hiermee de start geworden van de zorgrelatie met 

de bewoner en zijn naasten en levert waardevolle informatie op over de leefsituatie van een 

bewoner. Hiermee dragen we eraan bij dat de overgang voor bewoners en hun naasten van de eigen 

thuissituatie naar het Gasthuis minder groot is. De meer ingrijpende ideeën vragen een zorgvuldige 

implementatie in werkprocessen. Dit wordt in 2020 verder projectmatig uitgewerkt.  

 

Persoonsgerichte zorg is duidelijk merkbaar. Dat blijkt b.v. uit zorgdossiers; de 

aanwezigheid van gastvrouwen en het feit dat zij goed betrokken worden bij de zorg en 

dat aanwezigheid in de huiskamers daarmee is geborgd; aandacht voor de aankleding 

van het huis (bv eigen vitrines bij de voorkeur bij kleinschalig wonen). Werken met Time 

Slips is een mooi voorbeeld van persoonsgerichte zorg.  

Bron: HKZ rapport, januari 2020 

 

Persoonsgerichte zorg, zoals ervaren door de 1e contactpersonen van Kleinschalig wonen, scoort een 

3,1 op een schaal van 0 tot 4. Dit is vergelijkbaar met de andere zorgorganisaties die in 2019 hebben 

deelgenomen aan de Dementie monitor (bron: Dementie monitor, 2019).  
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1.2 Wonen en welzijn  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Aandacht voor eten en drinken.  

b. Uitbreiding van activiteiten van 5 naar 7 dagen per week.  

c. Werven en ophogen van aantal medewerkers bij Kleinschalig Wonen.  

d. Verbeteren verhuurproces.  

e. Privacy (AVG). 

f. Gebouw gebonden verbeteringen.  

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad. a. Aandacht voor eten en drinken. 

Aandacht voor eten en drinken staat hoog op de agenda van het Gasthuis, het heeft terecht vanaf 

2019 ook een prominente plaats op de landelijke ‘zorgagenda’ gekregen. De tevredenheid van 

bewoners over de warme maaltijd was eerder matig te noemen, voornamelijk zoals ervaren door 

bewoners van locatie Davidshof. Het gemiddelde rapportcijfer van de bewoners van Zorg Thuis van 

beide locaties is een 7,5. De meeste verbeterpunten komen vanuit de bewoners van locatie 

Davidshof: meer variatie in de warme maaltijd, een betere smaak en meer versproducten (bron: 

PREM, augustus 2019). Op het gebied van eten en drinken hebben we daarom in de 2e helft van 

2019 een aantal verbeterslagen gemaakt. Vanuit de extra kwaliteitsgelden is het aantal gastvrouwen 

uitgebreid. Bewoners worden door hen elke dag, 7 dagen in de week, gastvrij ontvangen met koffie 

en thee, met een luisterend oor een gezellige sfeer. Een afvaardiging van bewoners is betrokken bij 

de selectie van de gastvrouwen. Samen met de leverancier van warme maaltijden op locatie 

Davidshof (zorgstichting De Opbouw, Driebergen) is de kwaliteit van de maaltijden verbeterd. Er is 

een externe kok aangetrokken die het team tips en adviezen geeft. Op zaterdagen zijn we bewust 

regelmatig zelf voor de bewoners gaan koken. Wekelijks er in de locatie Davidshof een gezamenlijke, 

uitgebreide lunch toegevoegd in 2019 waar ook medewerkers en vrijwilligers aan deel nemen. 

 

Dagelijks kunnen bewoners op beide locaties feedback geven over de warme maaltijd; waar mogelijk 

worden verbeteringen direct ingevoerd. De teamleider gastvrijheid en horeca schuift regelmatig aan 

tafel om in gesprek te gaan met bewoners over hun ervaring met de maaltijden. Aan het einde van 

2019 geven bewoners van locatie Wervershof aan zeer tevreden te zijn over de warme maaltijden. 

Bewoners van locatie Davidshof geven aan dat de warme maaltijden verbeterd zijn. Zij zijn vooral 

tevreden over de lunch, de uitgebreide lunch op de dinsdagen en de gezamenlijke lunches die 

dagelijks genuttigd kunnen worden door bewoners die dat prettig vinden.  

 

Sinds 2020 is aandacht voor eten een drinken een verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid WLZ. 

De indicator betreft voorkeuren van bewoners voor bepaald eten en drinken, over het aanbieden van 

eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm), de gewenste hulp en de tijd en plaats.  

Bij 90,4% van de bewoners op locatie Davidshof zijn voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd in 

het zorgdossier. Op locatie Wervershof is dit 50%. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het grote 

aantal bewoners dat zelfredzaam is op het gebied van eten en drinken in vergelijking met het aantal 

bewoners op locatie Davidshof. In 2020 gaan we dit verder onderzoeken.  
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Ad. b. Uitbreiding van activiteiten van 5 naar 7 dagen per week. 

Door ophoging van het activiteitenteam vanuit de extra kwaliteitsgelden kunnen bewoners 7 dagen 

in de week een beroep doen op de activiteitenbegeleiding. Door deze ophoging is er ook meer tijd en 

ruimte voor activiteitenbegeleiders om te onderzoeken waar bewoners behoeften aan hebben. 

 

 ‘Ik vind prettig dat er in het weekend ook wat te doen is in huis. Niet dat ik daar altijd 

aan meedoe, hoor. Soms ga ik alleen even koffie drinken, maar dan heb ik toch even 

andere mensen gezien’ en soms help ik met  koffie ronddelen.’   

(Bron: bewoner) 

 

Nieuwe bewoners maken kennis met de activiteitenbegeleiders en kunnen aangeven wat zij graag 

willen doen en hoe zij bij activiteiten betrokken willen worden. Wanneer zij dit zelf niet kunnen 

aangeven wordt actief gezocht naar activiteiten die aansluiten bij wie de bewoner is en is geweest.  

 

Activiteitenbegeleiders zijn sinds 2019 gekoppeld aan de EVV, zodat zij snel kunnen inspelen op 

(verandering van) behoeften van bewoners. Bewoners weten de activiteitenbegeleiding goed te 

vinden als zij iets willen of iets anders willen. Voorbeeld: een aantal bewoners van Zorg Thuis op 

locatie Wervershof wilden graag de kleinschalige woongroepen bezoeken omdat ‘geen idee hadden 

hoe het daarboven uit ziet’. Mede naar aanleiding van dit bezoek heeft de activiteitenbegeleiding een 

voorstelling georganiseerd over de impact van dementie op een mens en zijn omgeving. Dit heeft er 

aan bijgedragen dat er meer begrip is gekomen voor de medemens met dementie, wat een positieve 

weerslag heeft op het onderlinge contact bij gezamenlijke activiteiten.  

 

Het activiteitenteam heeft zich verdiept in de methodiek van Time Slips. Aan de hand van een foto 

maken bewoners van Kleinschalig wonen (of een individuele bewoner) samen een verhaal. Bewoners 

hoeven daarbij geen appel te doen op hun geheugen maar worden uitgenodigd om hun gedachten 

de vrije loop te laten gaan. Alles wat bewoners zeggen is goed en van al dat goeds wordt een verhaal 

gemaakt. ‘En soms zie je dan een bewoner die normaal gesproken eigenlijk weinig op reageert, ineens 

overeind komen en mee praten’, aldus een activiteitenbegeleider. De verhalen zijn gebundeld en 

sommigen zijn in posterformaat opgehangen op KSW. 

 

De ervaringen van cliënten Zorg Thuis (Bron: PREM, 2019; 47 en 43 respondenten), op een schaal 

van 1 tot en met 10: 1 is absoluut niet tevreden en 10 is heel erg tevreden.  

Bent u tevreden over de wijze waarop u de dag 

doorbrengt?  

Ben u tevreden over de activiteiten die het 

Gasthuis biedt? 
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Ad. c. Werven en ophogen van aantal medewerkers bij Kleinschalig Wonen.  

Vanaf mei 2019 zijn dankzij de kwaliteitsgelden op elke woongroep kleinschalig wonen Gastvrouwen 

werkzaam. Elke dag is er 3 uur een gastvrouw beschikbaar op elke woongroep, deze is aanwezig op 

de huiskamer van de woongroep.  Zij organiseert groepsactiviteiten of individuele contactmomenten 

op de woongroep. Zij ondersteunt in de huiskamers met de maaltijden en maaltijdvoorbereiding.  

Bewoners en familie ervaren dit als heel plezierig, dit is bevestigd door de cliëntenraad. Door de 

kwaliteitsgelden is dit mogelijk gemaakt met als gevolg gericht toezicht en aandacht op de 

huiskamers. In 2020 worden de uren uitgebreid per woongroep, per dag naar 5 uur.   

 

‘De gastvrouwen zijn de contactmoeders van de afdeling’. 

(uitspraak van een mantelzorger) 

 

Bij Zorg Thuis Davidshof is er vanaf 1 mei 2019 ook gestart met een gastvrouw. Zij ondersteunt de 

bewoners bij de maaltijden op de appartementen en verzorgt de middaglunch in het restaurant.  Dit 

is een groot succes gebleken. 1 x per week wordt er groots uitgepakt tijdens de lunch en maakt een 

grote groep bewoners zorg thuis hier gebruik van. Dagelijks luncht een groep van 8 bewoners 

gezamenlijk in het restaurant. Hierdoor is er gerichtere zorg en aandacht gekomen voor en tijdens de 

maaltijd voor bewoners die hier behoefte aan hebben. 

 

Ad. d. Verbeteren verhuurproces. 

In 2019 is een huurreglement vastgesteld voor bewoners die huren. Bewoners hebben hiermee 

informatie beschikbaar over bv huisdieren, veiligheid, huurpuntentelling (gebaseerd op het 

woningwaarderingsstelsel), de mogelijkheid van huurtoeslag en over de rechten en plichten van 

huurder en verhuurder. Hierdoor zijn bewoners die tevens huurders zijn, beter op de hoogte van wat 

zij mogen verwachten van het Gasthuis, van Portaal (de woningcorporatie eigenaar van locatie 

Wervershof) en waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn als huurder. Dit voorkomt onterechte 

verwachtingen.  

 

Ad. e. Privacy (AVG).  

Er is in 2019 verder bewustwording gekomen doordat wij elkaar scherp houden op het thema van 

privacy. Dilemma’s worden uitgesproken en besproken met de functionaris AVG, in de cliëntenraad 

en in de teams. De functionaris Gegevensbescherming heeft in 2019 een aantal workshops gegeven 

over de AVG en is een vraagbaak geworden voor medewerkers. Bewoners mogen er enerzijds op 

rekenen dat hun privacy gewaarborgd is en dat dit anderzijds niet ten koste gaat van de onderlinge 

verbondenheid.  

 

Ad. f. Gebouw gebonden verbeteringen. 

De huiskamers van KSW van locatie Wervershof hebben topkoeling gekregen en alle zit-slaapkamers 

aan de zonzijde hebben airconditioning. Geen overbodige luxe aangezien de bewoners op de 

bovenste verdieping van het gebouw het meest last hebben van de hete zon. Op locatie Wervershof 

wordt er geëxperimenteerd met planten in relatie tot vergroten van de luchtvochtigheid. 

De sfeer en aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes op beide locaties is verbeterd door meer 

groen en gezellige zitjes te creëren.  
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De ervaringen van cliënten Zorg Thuis (Bron: PREM, augustus 2019, 46 respondenten), op een schaal 

van 1 tot en met 10: 1 is absoluut niet tevreden en 10 is heel erg tevreden.  

 

Bent u tevreden over uw woonsituatie? 

  

Voelt u zich veilig in het Gasthuis? 
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1.3 Basisveiligheid                                                                                                                                        

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

1. Vergroten veiligheid en veiligheidsbewustzijn.  

2. Medicatieveiligheid.  

3. Zorgdomotica en telecom (wifi)  op locatie Wervershof verbeteren. 

4. Aandacht voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad.1. Vergroten veiligheid en veiligheidsbewustzijn 

In 2019 zijn in navolging van 3 koplopersgroepen, alle teams gestart met het melden en afhandelen 

van incidenten via het veiligheidsmanagementsysteem van Triaspect; het meldplein. De 

implementatie van het meldplein is hiermee in de hele organisatie gerealiseerd. Elk team heeft een 

afhandelaar die meldingen dicht bij de bron afhandelt. Medewerkers die een incident melden krijgen 

een terugkoppeling zodat zij op weten wat er met hun melding gebeurd. Er worden sneller dan 

voorheen maatregelen genomen en de maatregelen worden bovendien online gemonitord door de 

afhandelaar in samenwerking met de teamleider. Bewoners kunnen er op rekenen dat alle (bijna-) 

incidenten worden behandeld vanuit de vraag hoe een soortgelijk incident voorkomen kan worden.  

 

Onder het aantal gemelde incidenten komen medicatie- en valincidenten het meeste voor. Op 

Kleinschalig wonen, zien we dat ook agressie gerelateerde meldingen voorkomen. In 2019 zien we op 

beide locaties bij Zorg Thuis een daling van het aantal gemelde valincidenten ten opzichte van 2018. 

Op locatie Davidshof een daling van 26% en op locatie Wervershof een daling van 18%. Op 

Kleinschalig wonen locatie Davidshof zien we ook een daling van het aantal gemelde valincidenten 

met 6%. Bij Kleinschalig wonen op de locatie Wervershof heeft er een inhaalslag plaatsgevonden met 

het sneller en vaker de valincidenten melden. We zagen daar een stijging van het aantal meldingen 

van 43% terwijl daar niet de beoordeling was van toename van ‘valgevaarlijkheid’ t.o.v. 2018. De 

(para)medici van de behandeldienst SilverRade hebben in 2019 een proactieve rol gekregen en 

genomen in de behandeling van bewoners van KSW met een verhoogd risico op vallen.  

 

Op Kleinschalig wonen locatie Davidshof zien we een daling van het aantal gemelde agressie 

incidenten van 26% ten opzichte van 2018. Op locatie Wervershof zien we een stijging van 39%. Het 

betreft voornamelijk agressie vanuit de bewoner naar de medewerker. In veel mindere mate vindt 

agressie plaats tussen bewoners onderling. Soms kan er als gevolg van de zorgvraag van 1 bewoner in 

1 woongroep het aantal meldingen voor de afdeling als totaal sterk stijgen. Er is daarom altijd een 

diepere beoordeling van de cijfers nodig. Gedragsvisites met psycholoog zijn in 2019 structureel 

onderdeel geworden van het zorgproces op KSW en vinden volgens een standaard format plaats, 

waar de benaderingsadviezen worden vastgelegd. Op elke woongroep is een Gespecialiseerd 

Verzorgende Psychogeriatrie werkzaam die er zorg voor draagt dat de adviezen op een juiste wijze 

worden uitgevoerd.  
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De weerbaarheidstrainingen en de belevingsgerichte training voor medewerkers van KSW zijn sinds 

2018 structureel (jaarlijks) opgenomen in het opleidingsprogramma. Deze trainingen hebben direct 

effect in de benadering van bewoners met moeilijk leesbaar gedrag door medewerkers. 

 

Ad.2. Medicatieveiligheid  

In 2019 is met een medicatieproject gestart met bewustwording en met het zoveel als mogelijk 

melden van medicatie incidenten. De filosofie hierachter is dat veiligheidsbewustwording en 

veiligheidsvergroting groeit met melden van wat er niet goed gaat / wat er beter kan (ongeacht de 

feitelijke uitkomst van een incident). Meer melden en meer incidenten gaat bovendien niet samen 

met straf/sanctie. Op beide locaties bij Zorg Thuis zien we een stijging van het aantal gemelde 

medicatie incidenten ten opzichte van het jaar 2018, op locatie Davidshof 7% en op locatie 

Wervershof 82%. Dat is in principe een positieve feedbackloop t.o.v. 2018. 

Op Kleinschalig wonen locatie Davidshof zien we daling van het aantal medicatie meldingen ten 

opzichte van 2018 met 61%. Op KSW locatie Wervershof zien we een stijging van het aantal 

medicatie meldingen met 195%. Deze stijging van het aantal gemelde medicatie incidenten is deels 

te verklaren dat door het stimuleren van de nieuwe wijze van melden, veel is geïnvesteerd in het 

melden en bespreken van incidenten. In tegenstelling tot 2018 tellen in 2019 alle gemelde medicatie 

incidenten mee in de gepresenteerde resultaten, ook, bijvoorbeeld, het weigeren van medicatie. 

Medicatie incidenten worden structureel en met regelmaat besproken in het teamoverleg van alle 

teams. Vanuit gedachte dat elk medicatie incident er één teveel is, heeft de 

kwaliteitsverpleegkundige in de 2e helft van 2019 het hele medicatieproces doorgelicht en tegen het 

licht gehouden van de Veilige principes in de medicatieketen. De uitkomsten zijn besproken met de 

zorgmanager, de teamleiders en de aandachtsvelders medicatie De kwaliteitsverpleegkundige die wij 

in 2019 vanuit de extra kwaliteitsgelden hebben kunnen aannemen, heeft medicatieveiligheid en het 

monitoren hiervan als één van haar belangrijkste taken. Eind 2019 zijn er binnen Kleinschalig wonen 

nieuwe werkprocessen geïntroduceerd waarmee het risico op medicatie incidenten is verkleind. Bij 

Zorg Thuis is het nakomen van het in 2019 geactualiseerde medicatieprotocol gemonitord door de 

kwaliteitsverpleegkundige en zijn de contacten met huisartsen verstevigd.  

 

Ad.3. Zorg domotica en telecom (wifi)  op locatie Wervershof  

Op locatie Wervershof zijn er in 2019 maatregelen genomen om de zorgalarmering en telefonie 

optimaal te laten functioneren. Ook is in 2019 de basis gelegd voor het gebruik van tablets door 

zorgmedewerkers, waarmee administratieve handelingen en kantoortijd gereduceerd worden ten 

gunste van tijd en aandacht voor de bewoner. Op beide locaties is aanzienlijk geïnvesteerd in een 

stabiele WIFI omgeving. 

 

Ad. 4. Grensoverschrijdend gedrag 

In 2019 is ingezet op preventie van grensoverschrijdend gedrag. Op structurele basis vinden er 

gedragsvisites van de psycholoog op de woongroepen van KSW plaats waar ook de GVP bij betrokken 

is. Teamleiders worden via het meldplein automatisch geïnformeerd over incidenten waarbij sprake 

is van grensoverschrijdend gedrag van een bewoner. Indien nodig gaat de teamleider in overleg met 

de GVP, de SO en/of psycholoog. Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag dat moeilijk te 

beïnvloeden is, wordt het CCE ingeschakeld. Weloverwogen aansluiten bij de beleving van bewoner 

vanuit een eenduidige benadering doet ongewenst gedrag voorkomen of verminderen ten gunste 

van het welbevinden van de bewoner.  
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1.4 Leren en werken aan kwaliteit                                                                                                     

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Uitbreiding naar meer deskundigen en deskundigheid. 

b. Aanstellen praktijkopleider.  

c. Meten van medewerkerstevredenheid.  

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad. a. Uitbreiding naar meer deskundigen en deskundigheid. 

Mede dankzij de extra kwaliteitsgelden en de extra middelen vanuit het Sectorplan Utrecht Zorg mag 

de bewoner zich omringd voelen door professionals die zich steeds meer kennis en kunde toe-

eigenen wat ten goede komt van de kwaliteit van zorg. Op het gebied van basisveiligheid hebben we 

een verdiepingsslag gemaakt door de verdere positionering van aandachtsvelders en ergocoaches in 

de organisatie, denk hierbij aan mondzorg, wondzorg, medicatie, infectiepreventie en palliatieve 

zorg.  De aandachtsvelders/ergocoaches nemen vanuit hun aandachtsveld deel aan de diverse 

(beleidsvormende) commissies, projecten (bijv. medicatieproject, project palliatieve zorg, wet Zorg 

en dwang), houden interne audits/visitaties en worden betrokken bij het scholingsplan. 

 

Aandachtsvelders hebben tot hun taak om de deskundigheid van collegae organisatie breed te 

ondersteunen en te vergroten. Zij hebben in 2019 een rol gehad in trainingen, bijvoorbeeld de 

ergocoaches tijdens de trainingen tiltechnieken en de wondverpleegkundigen over wondzorg. Zij 

hebben klinische lessen gegeven, bijvoorbeeld de aandachtsvelders medicatie over het omgaan met 

opiaten. Het is merkbaar dat het eigenaarschap van de betreffende medewerkers is vergroot.  

 

 Onlangs hebben Aukje en ik een evaluatie gehad met de leverancier van de 

wondverbandmaterialen, Tjeert en Kirsten van de firma Convatec. Zij lieten ons de cijfers 

zien van 2018 en 2019, wat blijkt… In 2018 hebben we ongeveer 9500 euro uitgegeven 

aan wondverbandmaterialen en in 2019 ongeveer 4000 euro! Dit laat zien wat wij zelf 

ook zien op de werkvloer, we zetten steeds beter in op preventie. Aukje en ik vonden het wel 

de moeite waard dit bericht te delen. 

(Bron: mail van wondverpleegkundige Anita) 

 

Dat het inzetten op preventie ook daadwerkelijk loont laten de resultaten van de meting Indicatoren 

basisveiligheid voor bewoners met Wlz indicatie (2019) zien. Het percentage bewoners op locatie 

Davidshof met decubitus graad 2 of hoger is 3,6%, in 2018 was dit 6,4% van de bewoners. Op locatie 

Wervershof is dit 2,5% van de bewoners en in 2018 11,1%. Verpleegkundigen met aandachtsveld 

wondzorg hebben het jaarlijkse wondzorgcongres gevolgd om de ontwikkelingen binnen de 

wondzorg te blijven volgen. Medewerkers met aandachtsveld palliatieve zorg hebben deel genomen 

aan een congres palliatieve zorg. Medewerkers met aandachtsveld medicatie bezochten congressen 

om kennis en ervaring te gebruiken bij het Project Medicatieveiligheid. Leerervaringen worden 

gedeeld op de afdelingen.  
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In 2019 zijn er net als in 2018, twee groepen van 15 medewerkers geschoold in het toepassen van 

belevingsgerichte zorg. Deze scholing heeft geresulteerd in een wijze van werken die aansluit op en 

meebeweegt met de belevingswereld van de bewoner. Nieuw in dienst getreden medewerkers zijn in 

2019 geschoold in het belevingsgerichte werken en heeft er een ‘borging dag’ belevingsgerichte zorg 

voor EVV’ers plaatsgevonden.  

 

We zijn in 2019 gestart met REIN, een landelijk digitaal platform dat medewerkers in de zorg 

stimuleert om te leren en te reflecteren op de thema’s vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 

zowel individueel als in teamverband. De daarbij behorende e-learning modules bieden 

mogelijkheden om de scholing meer op maat aan te bieden.  

 

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe wet Zorg en dwang ingegaan, met een overgangsperiode van een 

jaar. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg niet mag 

worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. In 2019 heeft het Gasthuis deelgenomen 

aan diverse studiebijeenkomsten over de wet Zorg en dwang. Onder begeleiding van een extern 

bureau zijn er diverse bijeenkomsten, de cliëntreizen, georganiseerd met de GCR, de behandeldienst, 

het management, teamleiders en medewerkers vanuit verschillende functies. Deze bijeenkomsten 

hebben de deelnemers meer informatie gegeven over de impact van de nieuwe wet, en zijn tevens 

gebruikt om een gezamenlijke visie te creëren als fundament voor beleidsvorming. Uitgangspunt is 

dat bewoners zo min mogelijk worden beperkt in hun (persoonlijke) vrijheid. Daar waar dat 

uiteindelijk wel nodig is omdat de bewoner een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormt, staat 

zorgvuldigheid en verantwoording in onderling overleg centraal.  

 

De jaarlijkse trainingen til-en transfertechnieken zijn uitgevoerd door bevoegde trainers en de 

ergocoaches. Medewerkers leren zorgvuldig om te gaan met hulpmiddelen en technieken om 

bewoners veilig en verantwoord te kunnen helpen.  

 

De cursus PDL en Weerbaarheid is in navolging van 2018 ook in 2019 weer aangeboden voor 

zorgmedewerkers.  

 

De jaarlijkse BOPZ scholing is per team uitgevoerd door de Specialist Ouderenzorg. Deze 

teamscholing leidt ertoe dat men heel gericht actuele situaties kan bespreken.  

Om ervoor te zorgen dat zorgmedewerkers in het kader van de wet BIG bevoegd en bekwaam 

blijven, heeft het Gasthuis het ROC Midden Nederland gevraagd de toetsing van voorbehouden en 

risicovolle handelingen te toetsen. In 2019 heeft een groep van 12 medewerkers hun vaardigheden 

laten toetsen tot volle tevredenheid.  

 

De jaarlijkse BHV training zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Een aantal medewerkers van 

Kleinschalig wonen namen ook deel aan de training Eerste Hulp verlenen en Reanimatie.  

Het prisma team is uitgebreid met een aantal medewerkers die in 2019 geschoold zijn in de prisma 

methodiek.  En natuurlijk konden zorgmedewerkers in 2019 hun kennis via e-learning modules 

verder ontwikkelen en toetsen.  
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Ad. b. Aanstellen praktijkopleider.  

Met ingang van september 2019 is er - naast de opleidingsfunctionaris – een praktijkbegeleider 

gestart waardoor meer focus gekomen is op het ondersteunen en begeleiden van werkbegeleiders 

van stagiaires en medewerkers die BBL/BOL opleiding volgen. Zij werkt hierin nauw samen met de 

teamleiders.  

 

Ad. c. Meten van medewerkerstevredenheid. 

In 2019 heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis deelgenomen aan het Medewerker 

tevredenheidsonderzoek van Actiz. Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de medewerkers gelijk of 

hoger scoren dan een 8 op het thema Bevlogen. Uit het MTO rapport:  

 

‘Bevlogen medewerkers geeft inzicht in de mate waarin medewerkers hart hebben voor 

het werk dat zij doen. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, dragen 

graag bij door hun werk en zetten zich actief in om hun werk en zichzelf te verbeteren. 

Bovendien hebben bevlogen medewerkers een positief effect op de werksfeer.’ 

 

Meest aantrekkelijk kanten van het werk zijn: de cliënten, het werk zelf, de sfeer/cultuur in de 

organisatie en de ervaren zelfstandigheid. De belangrijkste verbeterpunten zijn: communicatie en 

werkdruk.  

 

Ik ben erg tevreden over onze verzorging. Zijn nooit te beroerd om wat voor je te doen. Is 

goed overleg over hoe het met je gaat. Zijn altijd vriendelijk en bereid om een luisterend 

oor te hebben Zelfs al lopen ze door ziekte alleen. Je zal het dan merken in tijd maar 

zeker niet in humeur.  

(bron PREM, augustus 2019) 

 

De introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers en de lunch met nieuwe medewerkers na zes 

maanden, zijn ingebed in onze processen en worden als zeer positief ervaren. Het geeft nieuwe 

medewerkers een warm welkom. Hoe beter nieuwe medewerkers worden ingewerkt, hoe groter het 

positieve effect daarvan op de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de bewoners.  

 

Er zijn halfjaarlijkse evaluaties geweest met nieuw in dienst getreden medewerkers. Naast het hoofd 

P&O zijn hier in wisselende samenstelling de teamleiders en de bestuurder aanwezig. Alle nieuwe 

medewerkers ervaren het werken bij het Gasthuis als verassend, leuk, warm en positief, leuke 

collega’s en goed contact met cliënten. Beide gebouwen worden als mooi en warm ervaren. Zij 

waarderen het werken in het Gasthuis met een gemiddeld cijfer van 8,9. Ter verbetering worden de 

volgende punten aangedragen: teveel en ook veel onnodig mailverkeer, trage computers en internet, 

behoefte aan meer werkplekken/computers en/of laptops.  
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 Randvoorwaarden  
 

1.5 Leiderschap, governance en management 

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Onderzoeken naar mogelijkheden voor het aansluiten/oprichten van een Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR) of Professionele Adviesraad (PAR). 

b. Creëren van slagvaardige samenwerking. 

c. Versterken kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid in functies en processen. 

d. Werkgeverschap verbeteren met name ook in het verbeteren van arbeidsomstandigheden.  

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad. a. Mogelijkheden van een VAR of PAR.  

Het Gasthuis heeft besloten om (nog) geen apart orgaan op te richten zoals een VAR 

(Verpleegkundige en/of Verzorgende Advies Raad) of PAR (Paramedische Advies Raad).  

In het management team is de verpleegkundige expertise geborgd bij de zorgmanager. Zij handelt 

tevens in de bevoegdheid van waarnemend bestuurder bij momenten van afwezigheid van de 

bestuurder. De verpleegkundige expertise is bewust ingezet zoals in de bestaande projectgroepen en 

in de interne deskundigheidbevordering.  

 

Ad. b. Creëren van slagvaardige samenwerking. 

Er wordt steeds meer en beter zichtbaar gewerkt vanuit het principe van integraal management 

waarbij de teamleider resultaatverantwoordelijk is voor de verschillende aspecten binnen de eigen 

eenheid: het woon/zorgklimaat, kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering en ook het 

personeelsmanagement. 

 

‘We hebben een sterke intrinsieke motivatie om het met elkaar goed te doen.’ 

(Uitspraak teamleider) 

 

Om tot een om effectieve en efficiënte samenhang te groeien waarbij alle disciplines met een eigen 

expertise tot hun recht komen is de overlegstructuur aangepast. Zo hebben bijvoorbeeld beide 

locaties sinds 2019 een locatieoverleg waaraan teamleiders van locatie en locatie overstijgende 

teamleiders aan deelnemen. De ervaring is dat men elkaar goed weet te vinden, meer samenwerkt 

vanuit thema’s en middels projecten.  

 

De Gezamenlijke cliëntenraad heeft letterlijk en figuurlijk meer gezicht gekregen op beide locaties. 

De GCR communiceert met bewoners via nieuwsbrieven, zij zijn aanwezig bij familieavonden, 

bewonersbijeenkomsten en andere samenkomsten. Zij participeren in werkgroepen en projecten, en 

hebben een actieve rol in de werkgroep mantelzorg en het project Zorg en dwang.  
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 ‘Cliëntenraad is positief over de samenwerking en zorg. Cliëntenraad participeert actief 

in diverse beleidsontwikkelingen. Zorg wordt volgens de Cliëntenraad ervaren als een 

hartverwarmend en gelijkwaardige manier van omgang met elkaar’.   

(Bron: rapport HKZ, januari 2020)   

 

 

Ad. c. Versterken kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid in functies en processen. 

Mede dankzij de extra kwaliteitsgelden hebben we in 2019 de kwetsbaarheid in functies en daarmee 

de kwetsbaarheid in werkprocessen weten te verminderen.  

 Ook in 2019 is er geïnvesteerd in het opleiden van GVP-ers. In 2020 heeft elke woongroep KSW 

een GVP-er in zijn teamsamenstelling.  

 Het Gasthuis beschikt sinds 2019 over een kwaliteitsverpleegkundige, die een belangrijke 

voortrekkersrol heeft in zorg gerelateerde projecten organisatie breed en het implementeren 

van resultaten en richtlijnen. Zij werkt nauw samen met de beleidsmedewerker zorg en kwaliteit 

en de zorgmanager.  

 Er zijn in 2019 twee zorgbemiddelaars extra aangenomen, waardoor deze functie nu door 3 

personen wordt vervuld waardoor de contacten met bewoners van voor opname (thuisbezoek) 

en na opname (vinger aan de pols) worden ingericht. De bewoners en naaste familie zijn hier 

heel positief over. 

 Er is in 2019 een medewerker zorgtechniek/applicatiebeheerder aangenomen, die ICT processen 

optimaliseert en implementeert, en de zorg ondersteunt bij het dagelijks gebruik van ICT. In 2019 

is zij voornamelijk ingezet bij de overgang naar het nieuwe ECD.  

 Vanwege de kwetsbaarheid van de systeembeheerder (een eenmansbedrijf), zijn we eind 2019 

overgegaan naar een ander professioneel ICT bedrijf.  

We merken dat in 2019 de continuïteit van werkprocessen beter gewaarborgd is wat ten goed komt 

aan de kwaliteit van zorg.  

 

Ad. d. Werkgeverschap verbeteren met name ook in het verbeteren van arbeidsomstandigheden.  

‘ Meer vast personeel’ is een verbeterwens van de bewoners (PREM, 2019). Het Gasthuis kan de 

krapte op de arbeidsmarkt (met als gevolg sterke wisseling van medewerkers) niet oplossen, wel 

heeft zij zich in 2019 gericht op de gevolgen hiervan, onder andere door het aanscherpen van het 

inwerkprogramma en een goede arbeidsvoorwaarden (goed werkgeverschap). 

 

Net als in 2018 hebben we in 2019 veel geïnvesteerd in het werven van medewerkers. We hebben 

gewerkt aan onze naamsbekendheid als werkgever in de regio door middel van gemeentelijke 

bijeenkomsten, netwerkborrels, open dagen, banners en vacatures via allerlei kanalen. We zijn actief 

op sociale media, LinkedIn, Facebook en Instagram. De huidige arbeidsmarktstrategie en ingezette 

middelen voor het werven van medewerkers verloopt goed, waardoor openstaande vacatures 

binnen redelijke termijn ingevuld worden. In 2019 hebben we gelukkig meer medewerkers aan ons 

weten te binden dan dat zij de organisatie verlaten. Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest 

voor het reduceren van het ziekteverzuim o.a. door een betere begeleiding van zieke medewerkers. 

De teamleiders hebben tijdelijke extra ondersteuning gekregen van een casemanager ten behoeve 

van verlaging van het ziekteverzuim. 
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In 2019 was het ziekteverzuim 6,9 (verzuimpercentage de sector VVT tot en met het 3e kwartaal 2019 

is 6,5%, bron: Onderzoek Arbeidsmarkt & Welzijn en CBS). Managementinformatie over verzuim, 

verloop, MIM is beschikbaar en wordt regelmatig met leidinggevenden gedeeld en besproken. Er is 

zes maal een SMO geweest, waaraan de bestuurder, bedrijfsarts, leidinggevenden en P&O hebben 

deelgenomen. Inhoudelijk is er met de bedrijfsarts regelmatig overleg en afstemming, zowel door de 

leidinggevenden als vanuit P&O.  

 

Eind 2019 hebben we in PBG nieuw verzuimbeleid geïntroduceerd’ Samen Inzetbaar, Samen Doen” 

waarin we samen werken aan vitaliteit, preventie en verzuim centraal hebben gesteld. Hierbij zetten 

we in op mogelijkheden in plaats van ongeschiktheid. Samen met een werkgroep, collega’s van alle 

disciplines, gaan we in 2020 voor totale inbedding van het beleid in de organisatie. 

 

“We vinden het belangrijk dat ieder van ons verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 

gezondheid. Samen hebben we aandacht en waardering voor onze inzetbaarheid, 

gezondheid en vitaliteit. We zijn hier open over naar elkaar, kunnen elkaar hierop 

aanspreken en indien nodig stemmen we het werk af op ieders mogelijkheden”. 

Bron: Visie uit ‘Samen Inzetbaar, Samen Doen’ 

 

In 2019 zijn ook de eerste stappen naar een vitaliteitsbeleid gezet. Mede vanuit de 

Ondernemingsraad en de GCR is het rookbeleid aangescherpt en hebben rokende medewerkers een 

‘stoppen met roken cursus’ aangeboden gekregen. Werkplekken zijn onder handen genomen in het 

kader van rustige, gezonde werkplekken en mede gericht op flexibel gebruik. 

 

Het beleid Opvang na schokkende gebeurtenissen is geactualiseerd en geïmplementeerd. 

Medewerkers kunnen zelf digitaal via meldplein een MIM (melding incident medewerker) maken. In 

deze melding kan de betreffende medewerker aangeven welke impact het incident heeft gehad op 

hem-/haarzelf. De melding gaat automatisch naar de afdeling P&O die beoordeelt of het wenselijk is 

dat er contact wordt opgenomen met de teamleider en/of de betreffende medewerker. 

In 2019 zijn 58 meldingen gedaan over incidenten waarbij medewerkers een (bijna) ongeval of 

incident meemaakten. Dit betrof in bijna alle gevallen gedrag van bewoners naar medewerkers, met 

verbaal of fysiek geweld. Deze incidenten komen het vaakst voor op de afdeling Kleinschalig wonen 

en zijn direct in verband te brengen met de dementie.  

 

De informatieverstrekking aan medewerkers middels de P&O Nieuwsbrief is voortgezet en is in 2019 

een algemeen bekend informatiekanaal gebleken. Het is informatief en uitnodigend om te lezen. 

 

In 2019 is er een volledige update geweest van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), bedoeld 

om werk- en beleidsrisico’s met betrekking tot medewerkers in kaart te brengen. De bestuurder 

heeft samen met de A&O deskundige van Triaspect, voor de totale organisatie de arbobeleid scan 

ingevuld en heeft er een gebouwenscan plaatsgevonden op beide locaties. Vanuit alle disciplines 

hebben de daartoe aangewezen medewerkers op teamniveau de Werk Risico Scan ingevuld. De RI&E 

is, zoals verplicht, door een externe arbeidsdeskundige gevalideerd.  
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De belangrijkste verbeterpunten voor de gehele organisatie:  

 Jaarlijkse evaluatie fysieke belasting door middel van de tilthermometer. 

 Diverse onderdelen van het huidige personeelsbeleid bundelen tot één beleid (denk 

bijvoorbeeld aan: het protocol ongewenste omgangsvormen, vertrouwenspersoon, 

klachtenprocedure). 

 Vergroten voorlichting en informatie voor medewerkers.  

 In het kader van arbeidstijden en verzuim een jaarlijkse evaluatie van werkrooster op 

teamniveau en implementatie van het nieuw verzuim beleid.  

 Beoordeling van huidig beleid over het gebruik van gevaarlijke stoffen.  

 Monitoring van het in 2019 geïmplementeerd herzien BHV beleidsplan.  

 Ontwikkelen van beleid voor fysieke belasting en zwangerschap.  
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1.6 Personeelssamenstelling   

 

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Aandacht voor generatie specifieke thema’s in het werkgeverschap. 

b. Goed functiehuis zorg, aangepast aan de zorgvraagontwikkelingen.  

c. Versterken van de verpleegkundige zorg.  

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad. a. Aandacht voor generatie specifieke thema’s in het werkgeverschap. 

Er zijn diverse thema’s zoals werving en selectie, leren & ontwikkelen, vitaliteit, en samenwerken 

waarop we vanaf 2019 specifiek naar de generaties kijken en hun behoeften. Afhankelijk van de 

behoefte zetten we verschillende wervingskanalen in, om aan te sluiten bij verschillende generaties.  

We zijn op maat gemaakte nascholing aan het ontwikkelen aansluitend bij de behoefte van de 

verschillende generaties. (klassikaal/online/ boek/ video) 

Vanuit de verzuimcijfers zien we dat “oudere” medewerkers vaker lichamelijke klachten ontwikkelen 

waardoor zij hun functie niet meer kunnen uitvoeren. Op basis van maatwerk wordt er gekeken naar 

aanpassingen in de werkzaamheden of het herplaatsen in een andere binnen de organisatie 

passende functie. Indien deze niet binnen de organisatie aanwezig is dan wordt er samen met de 

medewerker gekeken naar een passende oplossing en ondersteuning buiten de organisatie. 

Leidinggevende passen hun stijl van leidinggeven aan om aan te sluiten bij de behoeften van de 

verschillende generaties.  

 

Ad. b. Goed functiehuis zorg, aangepast aan de zorgvraagontwikkelingen.  

In het Gasthuis werken rond de 300 medewerkers, waaronder gemiddeld 200 zorgmedewerkers. 

Rond de 100 zorgmedewerkers zijn aangesteld in de functie Verzorgende IG. In de functie helpende 

zijn er gemiddeld 80 zorgverleners in dienst. Het Gasthuis heeft 20 verpleegkundigen in dienst 

waaronder 4 HBO verpleegkundigen.  

 

De functie van EVV is geëvalueerd. De functie GVP en wijkverpleegkundige zijn toegevoegd aan het 

functiehuis. In 2019 zijn er twee nieuwe functies toegevoegd aan het functiehuis zorg: medewerker 

zorgtechnologie en kwaliteitsverpleegkundige. Beide functionarissen hebben taken binnen een 

aantal overstijgende projecten.  

 

 

Ad. c. Versterken de verpleegkundige zorg. 

Het is in 2019 niet mogelijk gebleken om de vacature voor verpleegkundige coördinator niveau 5 

opgevuld te krijgen bij het team Zorg thuis Wervershof. In plaats daarvan is de keuze gemaakt om te 

starten met een 5e nachtdienst die ingezet wordt op beide locaties. Deze zwerfnachtdienst 

ondersteunt de nachtdiensten in de piekmomenten.   
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Schema personeelssamenstelling 2019, begroot en gerealiseerd: 

 

 

 
Het studentenaantal is net als het voorgaande jaar ook in 2019 stabiel gebleven, een totaal van rond 

de 50 stagiaires. Vanuit verschillende scholen in de regio, MBO en HBO Zorg &Welzijn, 

Maatschappelijke dienstverlening en afdeling Horeca zijn studenten in de gelegenheid gesteld hun 

kennis en vaardigheid te vergroten in ons Gasthuis.   

 

In 2019 hebben 37 vrijwilligers afscheid genomen van het Gasthuis en hebben we 44 nieuwe 

vrijwilligers mogen verwelkomen. In totaal zijn er 177 vrijwilligers die elke op hun eigen wijze iets 

voor de bewoners of organisatie betekenen. We besteden veel aandacht aan het werven en 

behouden van vrijwilligers. In 2019 hebben we de vrijwilligers een aantal ondersteunende 

activiteiten aangeboden: een workshop ‘Vrijwilligers en bewoners met een dementie’, een workshop 

‘Weerbaarheid’ en een ‘Transfercursus. Met de Nederlandse Spoorwegen zijn we een re-integratie 

traject gestart en inmiddels heeft één medewerker van de NS al vrijwilligerswerk in het Gasthuis 

gedaan. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de bewoners. Zij hebben ook dit jaar bewoners begeleiding 

geboden bij allerlei activiteiten individueel of in groepen, een helpende hand, opvang en een 

luisterend oor.  

 

Inzet personeel, plan en realisatie 

Dankzij de kwaliteitsmiddelen 2019 kon de directe zorgformatie in 2019 stijgen ten opzichte van 

2018. In 2018 was de werkelijke zorgformatie (gerealiseerd) 126,2 fte. In 2019 was de werkelijke 

zorgformatie (gerealiseerd) 136 fte. Het verschil tussen 2018 en 2019, is begroot 11,2 fte en 

gerealiseerd 9,8 fte. Dat is rechtstreeks dankzij de extra kwaliteitsmiddelen.  
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In onderstaand schema is deze informatie beknopt weergegeven per functieniveau. 

 

 
 

Doordat de loonkosten van bepaalde functies lager waren dan begroot, ontstond er ondanks de extra 

gerealiseerde formatie in dienst, toch enige ruimte in het kwaliteitsbudget. Het Gasthuis heeft deze 

ruimte opgevuld door uitzendkrachten ten behoeve van de zorg extra in te zetten. Dit heeft geleid 

tot extra tijd aan de cliënt en kwaliteitsverbetering waarvan in dit kwaliteitsverslag rapportage plaats 

vindt. De uiteindelijke kosten (extra gerealiseerde formatie in dienst plus uitzendkrachten) zijn in 

2019 iets hoger uitgevallen dan de ruimte die er nog was. 

 

In de aanvullende middelen (15%) is er meer besteed als gevolg van keuze en implementatie ECD 

(directe kosten zoals implementatie, maar ook indirect als gevolg van het installeren van tablets voor 

cliënten en zorgverleners). Daarnaast is geïnvesteerd in verbeteringen van processen en procedures, 

betrekking hebbend op de (zorg)dienstverlening. 

 

  

 

Samenvattend zijn de extra loonkosten ten laste van het kwaliteitsbudget 2019 € 661.738. Inclusief 

realisatie van andere investeringen is de totaal realisatie ten laste van het kwaliteitsbudget  

€ 797.578. Het bevoorschot bedrag van het zorgkantoor is € 690.640. De realisatie is dus hoger dan 

de bevoorschotting; er is meer uitgegeven met de uitvoering van de kwaliteitsambities van het 

Gasthuis in 2019 dan er extra geld beschikbaar gesteld werd, verschil is € 106.938. 
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1.7 Gebruik van hulpbronnen  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Administratieve lasten reduceren 
b. Implementatie van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  
c. Optimaliseren van (gebruik van) zorgalarmering en telefonie locatie Wervershof. 
d. Verkennen van de veelzijdigheid en bruikbaarheid van domotica in de zorg.  

e. Cyberveiligheid en privacy.  

f. Verbeteren van de akoestiek locatie Davidshof en locatie Wervershof. 

 
Belangrijkste resultaten in 2019  
 
Ad. a. Administratieve lasten reduceren. 
Eind 2019 zijn we gefaseerd gestart met het in gebruik nemen van de tablets door de 

zorgmedewerkers en met het nieuwe en vereenvoudigde elektronische cliëntendossier ONS. Dit alles 

levert medewerkers tijd op ten gunste van de bewoners. Met de tablets wordt de cliëntgebonden 

rapportage bij en met de bewoner gedaan. De tijd die het nieuwe ECD oplevert is in 2019 nog niet 

merkbaar geweest voor bewoners, aangezien medewerkers zich hebben moeten inwerken. Een 

aantal werkprocessen zijn gedigitaliseerd, zoals het melden van incidenten en de afdeling P&O is 

gestart het digitalisering van alle personeelsdossiers.  

Ad. b. Implementatie van een nieuw ECD.  

In 2019 hebben wij de keuze gemaakt voor ONS van Nedap en hebben wij afscheid genomen van 

Resident Web. De implementatie van het nieuwe ECD is een grootscheepse en organisatie brede 

operatie geweest, ondersteund door een externe projectleider. Werkprocessen zijn kritisch tegen het 

licht gehouden en aangepast. Op het onderdeel roosteren is een professionaliseringslag gemaakt en 

de roosters zijn nu ook digitaal en online beschikbaar. Alle gebruikers zijn getraind, vanuit het 

principe train-de-trainer, om met het nieuwe ECD uit de voeten te kunnen. Eind 2019 was deze mega 

klus geklaard. In 2020 zullen bewoners daar de vruchten van plukken: betere multidisciplinaire 

afstemming, minder risico op medicatie incidenten in de keten apotheek/arts/zorgprofessionals en 

sterkere betrokkenheid van naasten door het gebruik van een familieportaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort, kwaliteitsverslag 2019, 27-5-2020 Pagina  25 van 34 

Ad. c.  Optimaliseren van (gebruik van) zorgalarmering en telefonie. 

Waar in 2018 op locatie Davidshof de zorgalarmering en de telefonie een uitgebreide update heeft 

ondergaan, zijn we hiermee in 2019 op locatie Wervershof gestart. De wifi ontvangst is daardoor 

verbeterd en er zijn minder verstoringen van het zorgoproepsysteem. Ook de telefonie heeft een 

ingrijpende update doorgemaakt waardoor de bereikbaarheid beter is gewaarborgd. Bewoners 

mogen hierdoor rekenen op een goede bereikbaarheid en een veilig, goed functionerend zorg 

oproepsysteem.  

 

Ad. d. Verkennen van de veelzijdigheid en bruikbaarheid van domotica in de zorg.  

Het Gasthuis is aangesloten bij een project van de IVVU rondom zorg domotica, een innovatie 

netwerk IVVU i.s.m. het zorgkantoor Utrecht. Vanwege alle andere ontwikkelingen op het gebied van 

ICT, zoals hierboven beschreven, bevinden we op dit moment nog in de oriëntatiefase.  

 

Ad. e. Cyberveiligheid en privacy.  

Het register waarin vermeldt staat welke gegevens worden verwerkt, wat de rechtsgrond daarvoor 

is, welke derden gegevens ontvangen, wat de bewaartermijnen zijn en hoe de gegevens worden 

beveiligd is compleet gemaakt. Het register geeft overzicht over de persoonsgegevens en is de sleutel 

voor effectief optreden in geval van datalekken. Dit alles ter bescherming van persoonsgegevens van 

bewoners en naasten, medewerkers en vrijwilligers.  

 

Ad. f Verbeteren van de akoestiek locatie Davidshof en locatie Wervershof  

In 2019 is de akoestiek in de gehele locatie Davidshof en in de ontmoetingsruimtes van locatie 

Wervershof sterk verbetert. Bewoners geven aan dat zij elkaar beter kunnen verstaan en dat de 

(na)galm is verdwenen. Bewoners en medewerkers zijn ook erg tevreden over het resultaat vanuit 

esthetisch oogpunt; de aanpassingen voelen als een natuurlijk onderdeel van de ruimtes.  
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1.8 Gebruik van informatie  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Optimale waarborg privacy.  

b. Onderzoeken integratiemogelijkheden Intranet/RI&E in het Veiligheidsmanagementsysteem 

(VMS) van Triaspect. 

 

Belangrijkste resultaten in 2019  

 

Ad.1 Optimale waarborg privacy (nieuwe wetgeving AVG, 2018).  

In 2019 is het Gasthuis gestart met het veilig mailen van pricacy gevoelige informatie. 

Cliëntgebonden informatie wordt met behulp van een beveiligd systeem uitgewisseld. Het systeem is 

in 1e instantie geïmplementeerd bij een aantal medewerkers die vanuit hun functie regelmatig 

cliëntgebonden ontvangen en verzenden, zoals de zorgbemiddelaars, de SO, de teamleiders, de 

wijkverpleegkundigen, de cliëntenadministratie en het secretariaat. Implementatie bij andere 

medewerkers wordt gefaseerd geïmplementeerd in 2020.  

 

Ad. 2 Onderzoeken integratiemogelijkheden Intranet/RI&E in het VMS 

In 2019 heeft het Gasthuis de module RI&E ondergebracht in het VMS. Dit systeem biedt ook andere 

modules, waarbij de vraag is of (onderdelen van) Intranet geïntegreerd kunnen worden in het VMS 

worden ter bevordering van de samenhang. Een project dat door alle andere ontwikkelingen 

doorgeschoven is naar het volgende jaar.  
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2. Veiligheid 
 

 

2.1 Sturen op basisveiligheid 

Het Gasthuis maakt gebruik van verschillende bronnen om te sturen op veiligheid en kwaliteit 

waaronder: een voortgangsdocument ‘Sturen op basisveiligheid’, interne en externe audits, 

bewoners- en medewerkers gebonden incidenten, verplichte jaarlijkse uitkomsten van de risico-

indicatoren vanuit de WLZ en Zorg Thuis. De uitkomsten zijn besproken met: teamleiders zorg, 

specialist ouderenzorg, managementteam, bestuurder, gezamenlijke cliëntenraad en de Raad van 

Toezicht. De uitkomsten zijn input voor reflectie en eventuele verbeteraspecten. Hier volgt de 

verslaglegging van de resultaten voor zover dit nog niet in eerdere hoofdstukken is weergegeven.  

Het Gasthuis heeft een werkdocument samengesteld waar veiligheidsthema’s worden beschreven. 

Het document omvat naast de thema’s medicatieveiligheid, decubituspreventie en verantwoord 

gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen ook andere thema’s die het Gasthuis van belang vindt 

op het gebied van veiligheid (cliënt-, medewerker- en omgeving gebonden). Het document is in 2019 

twee maal geëvalueerd met het zorgmanagement, de Specialist Ouderengeneeskunde, de 

bestuurder en de beleidsmedewerker zorg en kwaliteit. Het voortgangsdocument is een belangrijke 

informatiebron over de stand van zaken in het Gasthuis op het gebied van kwaliteit en veiligheid.  

 

2.2 Interne en externe audits  

 

Interne audits  

 

In 2019 hebben er 9 interne audits plaatsgevonden op de thema’s Medicatieveiligheid, Opslag 

verpleegkundige materialen, Voedselveiligheid en proces Melden van incidenten. De belangrijkste 

resultaten: 

 

Medicatieveiligheid. Diverse werkprocessen zijn aangescherpt: proces afleveren medicatie van 

apotheek naar ons Gasthuis, proces retour medicatie van het Gasthuis naar de apotheek, proces 

opslag medicatie en proces controle opiaten en insuline.  

Verpleegkundige materialen (aandachtpunt uit HKZ audit 2019). De controle m.b.t. houdbaarheid en 

voorraad is verscherpt.  

Voedselveiligheid. De aandacht voor controle van houdbaarheid en beheer voorraad zijn 

aangescherpt.  

Melden van incidenten. Het meldproces MIM en MIC is aangescherpt m.b.t. meldroute en 

verantwoordelijkheden.  

PDCA cirkel (aandachtpunt uit HKZ audit 2019). De controle op doorgevoerde maatregelen is 

aangescherpt.  

 

Er heeft één intern prismaonderzoek plaatsgevonden n.a.v. een bewonersgericht incident met 

defecte mengkraan met als belangrijkste resultaat afspraken met de leverancier over structureel 

onderhoud.  
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Externe audits  

 

Jaarlijkse HKZ audit 

Processen zijn doorgelicht op het gebied van bestuur, kwaliteit, zorg, facilitair, activiteiten, 

vrijwilligers en cliëntenraad. De audit heeft erin geresulteerd dat het HKZ certificaat wederom er 

voor een periode van 3 jaar aan het Gasthuis is toegewezen.  

Belangrijkste bevindingen waar wij in 2020 mee bezig gaan houden: 

 Verbeteren van de registratie bevoegd- en bekwaamheid m.b.t. verpleegtechnische handelingen. 

 Aanscherpen van de jaarlijkse directiebeoordeling. 

 

Daarnaast zijn er controles geweest op het gebied van legionella en brandveiligheid met goed gevolg.  
 

 

Overige veiligheidsaspecten  

Er heeft in 2019 geen toezicht bezoek plaatsgevonden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en 

er zijn er geen cliëntgebonden calamiteiten geweest of klachten ingediend bij de klachtencommissie 

en of andere landelijke meldpunten.  
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3. Cliëntbeoordelingen  
 

3.1. Cliëntraadpleging  

In 2019 hebben we ervaringen van cliënten en 1econtactpersonen verkregen uit verschillende 

bronnen. Voor de afdeling Kleinschalig wonen hebben we deelgenomen aan de Dementie monitor 

van het Trimbos instituut. Voor de cliënten van Zorg Thuis hebben we de, sinds 2019, verplichte 

PREM (Patiënt Reported Experience Measure) vragenlijst voor de wijkverpleging gebruikt. In overleg 

met de Cliëntenraad is ervoor gekozen om een aantal vragen toe te voegen zodat we ook de 

bewoners van Zorg Thuis, die binnen de reikwijdte van dit verslag vallen, naar hun ervaring hebben 

kunnen vragen. Het betreft vragen op het gebied van voeding, gevoel van veiligheid en activiteiten.  

Externe interviewers van de Patientenfederatie hebben een representatief aantal bewoners aselect 

naar hun mening gevraagd en deze uitkomsten geplaatst op Zorgkaart Nederland.  

Resultaten van de cliëntraadplegingen zijn gebruikt als input voor verdere gesprekken met de 

Cliëntenraad, bewoners en naasten om gezamenlijk te komen tot kwaliteitsverbetering. Deze 

kwaliteitsverbetering is vertaald naar afspraken in het kwaliteits- en jaarplan 2020 en zijn middels de 

teamplannen 2020 geborgd zijn. De drie belangrijkste thema’s waarop in 2019 verbeteringen zijn 

doorgevoerd zijn: voeding, beschikbaarheid medewerkers en activiteiten.  

 

3.2   Zorgkaart Nederland  

Op Zorgkaart Nederland heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis over het jaar 2019 een 

gemiddelde waardering van 7,9. De ontwikkeling van de beoordeling van 2016-2019 is in 

onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

 

3.3 Dementie Monitor  

Middels de Dementie monitor zijn 1e contactpersonen van bewoners van Kleinschalig wonen, onder 

andere, gevraagd een rapportcijfers te geven over het contact en de samenwerking met de teams 

(welkom voelen, ruimte krijgen om het welzijn van familie te bevorderen). Het Gasthuis scoort hierin 

hoger dan de benchmark.  
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Locatie Wervershof  

 
Locatie Davidshof  

 
 

3.4 Aangepaste PREM vragenlijst   

Dit onderzoek heeft in augustus 2019 plaatsgevonden onder alle bewoners van Zorg Thuis van locatie 

Wervershof en locatie Davidshof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners geven het Gasthuis een gemiddelde beoordeling van een 7,4 op een schaal van 1 tot en 

met 10. Zij zijn tevreden over de inzet, de aandacht en betrokkenheid van de zorgverleners, Zij zijn 

ook tevreden over hun woonsituatie en voelen zich veilig in het Gasthuis. We kunnen een 

verbeterslag maken op het gebied van de beschikbaarheid van vaste medewerkers en de 

voedingskwaliteit van de warme maaltijden.  

 

 

3.5 Klachten   

Signalen van onvrede en klachten van bewoners/naasten worden direct opgepakt door de 

betrokkenen en/of verantwoordelijke teamleiders. Daarnaast kunnen bewoners/naasten een beroep 

doen op de medewerker klachtenopvang. In 2019 is daar acht maal gebruik van gemaakt. Het betreft 

een klacht over schoonmaak, twee klachten over de communicatie, een klacht over de zorgverlening 

en vier klachten over de huur en onderhoud. De klachten zijn allen afgehandeld. In 2019 heeft de 

externe klachtencommissie geen klachten ontvangen van het Gasthuis en zijn er geen geschillen 

gemeld bij de Landelijke Geschillencommissie. 
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4. Leren en werken aan kwaliteit  
 

4.1 Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag  

Het schrijven van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag zijn vereisten uit het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg dat vanaf 2017 van kracht is. Deze documenten zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en zijn vanaf 2018 een belangrijk onderdeel in de zorginkoop gesprekken met het 

Zorgkantoor geworden. In 2019 heeft het Gasthuis zich ingespannen om de beoogde resultaten 

beschreven in het kwaliteitsplan voor het jaar 2019, te behalen. En dat is meer dan gelukt!  

 

Er is een grote verscheidenheid aan interne en externe bronnen die het Gasthuis informatie geven 

over de kwaliteit van zorg en waarvan we gebruik maken om van te leren en te verbeteren. In het 

afgelopen jaar: de jaarlijkse externe HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsmodel Zorginstellingen) audit, de 

verplichte externe verantwoordingen, de tevredenheidsonderzoeken, Zorgkaart Nederland, de 

interne audits, kwaliteitsverslag, etc. Sinds 2018 zijn hier de indicatoren Personeelsamenstelling bij 

gekomen. Net als vorig jaar leveren wij, tegelijktijdig met het kwaliteitsverslag, gegevens aan over de 

personele samenstelling op het gebied van aard van de aanstellingen, kwalificatieniveaus 

zorgverleners en vrijwilligers, ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom en ratio 

personeelskosten/opbrengsten. Het blijft nog steeds een kunst om alle resultaten die het oplevert, 

effectief met elkaar te verbinden en efficiënt te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Belangrijke 

hulpmiddelen hiertoe zijn dit kwaliteitsverslag, het jaarplan, teamplannen en het kwaliteitsplan.  

In het kwaliteitsverslag kijken we retrospectief terug en hebben waar mogelijk resultaten vergeleken 

met andere organisaties (benchmark). 

 

Het kwaliteitsverslag biedt ons de gelegenheid om te reflecteren op 

onze inspanningen op het gebied van kwaliteit. Het verslag wordt ter 

feedback voorgelegd aan het managementteam, de cliëntenraad en 

aan ons lerend netwerk. De eerste versie van het kwaliteitsverslag 

2019 is half april gereed gemaakt zodat er voldoende tijd en ruimte is 

om feedback te geven. Deze feedback is vervolgens verwerkt in het 

definitieve kwaliteitsverslag 2019 en wordt voor 1 juli 2020 op onze 

website gepubliceerd. Vanwege de contactbeperkingen door de 

coronacrisis, zullen wij later dit jaar met een groep afgevaardigden 

alsnog gezamenlijk reflecteren op de behaalde resultaten. 

 

Dit kwaliteitsverslag wordt gebruikt als informatiebron voor (nieuwe) medewerkers en betrokkenen 

als middel ons het Gasthuis te leren kennen en om zich te kunnen verbinden met onze 

kwaliteitsinspanningen. Net als voorgaande jaren wordt het definitieve kwaliteitsverslag aangeboden 

aan onze externe partners zoals het lerend netwerk, onze samenwerkingspartners, de Raad van 

Toezicht en het Zorgkantoor.  
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4.2 Samen leren   

Leren is een kernwaarde bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Deze kernwaarde is in 2019 in 

verschillende vormen tot uiting gekomen, bijvoorbeeld door:   

 de coachende stijl van teamleiders;  

 reflectiemomenten in te bouwen naar aanleiding van interne en externe verantwoordingen zoals 

de indicatoren basisveiligheid, de resultaten van de MIC en de MIM, resultaten vanuit het CTO en 

het MTO; 

 medewerkers te stimuleren om zich te ontwikkelen en te leren door een aanbod van 

opleidingen, klinische lessen, congressen of workshops en gebruik te maken van het 

leerplatvorm REIN; 

 het openstaan voor onvrede en klachten;  

 samen met andere organisaties trainingen organiseren;  

 intercollegiale toetsing van vaardigheden met behulp van de Vilans protocollen, o.a. door 

medewerkers met een aandachtsveld.  

  

Lerende organisatie vanuit ervaring verzorgenden  Wervershof Benchmark Davidshof 

Leren door reflectie 3,6 3,7 3,9 

Leren door te experimenteren 3,5 3,4 3,7 

Leren van/door collega’s 3,8 3,9  3,8 

Leren van direct leidinggevende 3,5 3,6 3,9 

Leren tijden het werrk/faciliterend klimaat 3,7 3,6 4,1 

Bron: Dementie monitor, 2019  

 

REIN, het online leerplatvorm waar wij vanaf het begin in 2018 bij betrokken zijn geweest, is in 2019 

organisatie breed geïntroduceerd. Het Gasthuis is hiermee één van de koplopers. Het leerplatvorm is 

ontwikkelt door een aantal zorgorganisaties in de regio Utrecht. REIN ondersteunt organisaties en de 

medewerkers in de zorg op het gebied van leren en ontwikkelen met als doel het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg. de komende twee jaar REIN in om verder te implementeren.  

 

Samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis en de zorgorganisatie De Haven zijn er workshops 

georganiseerd over moeilijk leesbaar gedrag onder andere over de rol van de GVP en over het CCE.  

 

Net als voorgaande jaren heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis ook in 2019 deelgenomen aan 

verschillende netwerken van Actiz (zoals kwaliteitsnetwerk), IVVU, en het Regionale Zorgnetwerk 

Antibioticaresistentie Utrecht. De inspanningen van Actiz en de IVVU hebben ook in 2019 ons als 

zorgorganisatie ondersteund in het anticiperen op de bewegingen in een dynamische zorglandschap.  

In 2019 heeft 1 medewerker de masterclass bij het IVVU gevolgd met als thema gericht innoveren en 

duurzaam implementeren  
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Lijst van afkortingen  

 

Actiz  Branchevereniging van zorgorganisaties 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BBL  Beroeps Begeleidende Leerweg. 

BOL  Beroeps Opleidende Leerweg 

BHV  Bedrijfshulpverlening 

BIG  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg  

BOPZ   Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 

CBS  Centraal Bureau voor Statistiek  

CCE  Centrum Consultatie en Expertise 

CTO  Cliënttevredenheidsonderzoek  

DNV GL  Det Norske Veritas  

ECD  Elektronisch Bewonersdossier 

EVV   Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige  

Fte  Fulltime-equivalent 

GCR  Gezamenlijke Cliëntenraad  

GVP   Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points (hygienecode) 

HBO   Hogere beroepsopleiding  

HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 

ICT  Informatie- en Communicatietechnologie 

IGJ  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

IVVU  Vereniging Instellingen voor Verpleging en Verzorging Utrecht 

KSW   Kleinschalig wonen 

MBO  Middelbare beroepsopleiding  

MIC  Melding Incidenten Cliënten  

MIM   Melding Incidenten Medewerkers  

MPT  Modulair Pakket Thuis 

MTO   Medewerktevredenheidsonderzoek  

MZ  Maatschappelijke zorg  

NPS   Net Promotor Score 

OR  Ondernemingsraad 

PAR  Professionele Adviesraad  

PBG  St. Pieters en Bloklands Gasthuis  

PDCA  Plan Do Check Act 

PDL  Passiviteiten van het Dagelijks Leven 

P&O  Personeel & Opleiding 

REIN  Online leerplatvorm  

RI&E  Risico- Inventarisatie &-Evaluatie 

ROC  Regionaal Opleidingscentrum 

PAR   Multidisciplinaire professionele adviesraad  

PaTz  Palliatieve Thuiszorg  

PDL  Passiviteiten van het dagelijks leven 

PREM   Patiënt Reported Experience Measure  
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RvT  Raad van Toezicht  

SMO   Sociaal Medisch Overleg  

SO  Specialist Ouderengeneeskunde 

VAR  Verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad 

VIG  Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 

VMS   Veiligheidsmanagementsysteem  

VPK  Verpleegkundige 

VPT   Volledig pakket thuis  

V&VN   Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland  

VVT  Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

VWS   Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WLZ   Wet Langdurige Zorg 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

ZZP  Zorg Zwaarte Pakket  

 

 

 
  

 

 

 


