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Woord vooraf  
 

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Voor bewoners, hun naasten, medewerkers en 

vrijwilligers een onzekere en intensieve tijd. De deuren van het Gasthuis zijn half maart 2020 letterlijk 

en figuurlijk gesloten op beide locaties.  Dit heeft een enorme impact gehad, vooral voor onze 

bewoners en hun naasten. Geen bezoek, geen gezamenlijke koffie-/theemomenten en maaltijden 

nuttigen, geen gezamenlijke activiteiten. Zij zagen en spraken alleen de medewerkers in de directe 

zorg.  

 

 
“Lieve bewoners, u bent niet alleen, wij zijn er voor u. Alle medewerkers.” 

 

Het Gasthuis is, vanwege het feit dat zij corona-vrij was in beide huizen, geselecteerd als één van de 

25 verpleeghuizen in Nederland waar bezoek vanaf 27 mei 2020, onder voorwaarden, hun naaste 

weer kon ontmoeten. De deuren van beide locaties gingen weer open. Naasten van bewoners, 

bezoekers en andere gasten zijn vanaf juli weer welkom in het Gasthuis met inachtneming van de 

coronamaatregelen.  

 

Bewoner: Ík hoop dit nooit meer mee te maken  De zorg doet zijn stinkende best, maar ze 

kunnen mijn familie niet vervangen. Het is een hele eenzame periode geweest. Ik ga liever 

nog dood aan dat rotvirus dan dat ik dit nog een keer moet meemaken.’ 

 

De zomerperiode is vaak een tijd waarin medewerkers door vakantie letterlijk en figuurlijk afstand 

kunnen nemen van hun werk. Ook een tijd waarin de ‘achterblijvers’ een tandje moeten bijzetten en 

extra diensten draaien. Vanwege het dreigende besmettingsgevaar hebben veel medewerkers er 

bewust voor gekozen om de vakantie thuis door te brengen omdat zij ‘in de zorg werken’.  
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In september blijkt dat een aantal medewerkers en bewoners besmet zijn met het coronavirus. Er 

zijn direct extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Gasthuis 

voert zelf coronatesten uit waardoor er snel geacteerd kan worden.  

 

Uit de nieuwsbrief van de GCR:  

Een opvallende maatregel is de preventieve quarantaine die snel wordt ingezet als er een 

bewezen positief geteste werknemer of bezoeker is geweest die in aanraking is geweest met 

de bewoner(s). Wij hebben de indruk dat de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt mogelijk 

grotere uitbraken door besmettingen buiten de locaties lijkt te houden. Door de alertheid 

van alle mensen die met bewoners in contact kunnen komen, medewerkers en bezoekers, 

kan snel worden gereageerd met steekproefsgewijze controletesten en bron- en 

contactonderzoek.  

 

Vanaf juli 2020 zijn projecten en andere zaken weer langzamerhand opgepakt, met inachtneming van 

de coronamaatregelen. Corona blijft echter als een rode draad de voortgang hiervan belemmeren.  

 

Onderstaande infographic, opgesteld door ActiZ, geeft beknopt en goed weer waar de focus van het 

Gasthuis tijdens 2020 heeft gelegen.  
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Dit kwaliteitsverslag moet worden gezien in de context van een periode die onvoorzien en 

onvoorspelbaar is geweest. In 2020 heeft het Gasthuis zich ingespannen om de beoogde resultaten, 

beschreven in het kwaliteitsplan voor het jaar 2020, te behalen. Echter, we hebben hierin keuzes 

moeten maken aangezien het niet haalbaar was om alle voorgenomen kwaliteitsdoelen te behalen. 

De doelen die we niet hebben kunnen realiseren, hebben we meegenomen in het kwaliteitsplan 

2021. Desondanks kunnen we trots zijn op hetgeen we wel hebben gerealiseerd.  

 

Respect en dank voor eenieder die daarin een aandeel heeft gehad en zich heeft ingespannen om er 

te zijn voor de bewoners, hun naasten en voor elkaar.  

 

Albert Vermaase, ad interim bestuurder 

Geralde Schreuder, directeur zorg  
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Inleiding  
 

Dit kwaliteitsverslag informeert over de activiteiten en resultaten op kwaliteitsgebied in het jaar 

2020 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 zoveel mogelijk de term bewoners, in 

de praktijk spreken we van bewoners of cliënten.  

 

Voorafgaand aan het jaar 2020 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 2020 hebben ontvangen.  

 

Het kwaliteitsverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Het is deels beschrijvend en deels kwantitatief. Elk thema start met de verbeteraspecten zoals deze 

in het kwaliteitsplan 2020 zijn vastgesteld. Vervolgens worden de in 2020 behaalde resultaten 

beschreven.  
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Kwaliteit en veiligheid  
 

1.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Intercollegiale kwalitatieve toetsing op de zorgplannen Zorg Thuis (ZT), vanuit de vier 

levensdomeinen: 1. Mentaal welbevinden. 2. Lichamelijk welbevinden en gezondheid. 3. 

Daginvulling. 4. Woon- en leefomstandigheden.  

b. Bewoners en naasten voelen zich ondersteund in het gewenningsproces, o.a. door begrijpelijke 

en relevante informatie, extra aandacht. 

c. Vormgeven van de palliatieve fase (multidisciplinair) voor ZT op beide locaties en een verdieping 

aanbrengen bij Kleinschalig wonen (KSW) op beide locaties.  

d. Vergroten betrokkenheid mantelzorg en informele zorg. 

 

Behaalde resultaten in 2020 

a. Intercollegiale kwalitatieve toetsing op de zorgplannen Zorg Thuis 

Elke bewoner van ZT heeft een zorgplan gebaseerd op de 4 levensdomeinen. De toetsing hiervan is 

opgenomen in het auditschema 2021.  

 

b. Bewoners en naasten voelen zich ondersteund in het gewenningsproces  

Samen met de Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR) zijn er een aantal maatregelen genomen om (de 

voorbereiding tot) het inhuizingsproces te vergemakkelijken. Alle informatiebrochures voor ‘nieuwe 

bewoners en hun naasten’ zijn vanuit bewoner-/mantelzorgperspectief grondig onder handen 

genomen. Het proces inhuizing bewoners KSW is uitgebreid met een contactmoment tussen 

maatschappelijk werk en de 1e contactpersoon. Na een aantal weken neemt maatschappelijk werk 

contact op met de 1e contactpersoon en checkt of en welke verdere ondersteuning nodig is. Het 

vervolg vindt plaats in 2021.  

 

c. Vormgeven van de palliatieve fase  

Op Kleinschalig Wonen wordt door de Specialist Ouderenzorg, de EVV, de bewoner en/of zijn 

naasten besproken hoe deze fase er voor deze bewoner uitziet en wat dit voor de naasten betekent.  

In 2020 heeft het Gasthuis een samenwerkingsovereenkomst getekend met het netwerk Palliatieve 

Zorg (PZ) Eemland. Het netwerk ondersteunt het Gasthuis in de uitvoering van een nulmeting, deze 

was gepland eind 2020, maar zal in 2021 plaatsvinden. De resultaten van deze nulmeting geven ons 

inzicht in waar we staan op het gebied van palliatieve (terminale) zorg en wat ons nog te doen staat. 

Dit wordt verder in 2021 uitgewerkt door de werkgroep Palliatieve zorg.  

 

Mantelzorger:  

‘Ondanks de corona maatregelen mocht ik bij mijn man zijn toen hij ging overlijden. De 

laatste week kon ik de hele tijd bij hem zijn en de zorg had een extra bed voor mij op zijn 

kamer gezet. Ik ben daar heel dankbaar voor.  



St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort, kwaliteitsverslag 2020, 17-05-2021  Pagina  8 van 28 

 

d. Vergroten betrokkenheid mantelzorg en informele zorg 

Vanwege de corona heeft de nadruk gelegen op het tijdig en goed informeren van bewoners en 

naasten over de maatregelen die het Gasthuis door het jaar heen heeft moeten nemen. Samen met 

de GCR heeft het Gasthuis zich gebogen over een bezoekregeling die recht doet aan het welzijn van 

bewoners en hun veiligheid waarborgt. De GCR heeft een onderdeel toegevoegd aan het schema dat 

zij in 2019 heeft ontwikkeld en die de visie op de driehoek mantelzorg – bewoner – zorg visueel 

weergeeft. Het betreft het recht op familie-/gezinscontacten als onderdeel van Goede zorg.  
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1.2 Wonen en welzijn  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Meer variatie, smaak en versproducten m.b.t. de warme maaltijd. 

b. Uitbreiding van het AB-team t.b.v. het realiseren van individuele welzijnsactiviteiten voor 

bewoners van Zorg Thuis en Kleinschalig Wonen op beide locaties. Versterken van de 

samenwerking tussen Zorg Thuis en de AB, vastgelegd in het zorgplan. 

c. Uitbreiding van het aantal gastvrouwen/-heren zodat op elke groep (KSW) en bij de gezamenlijke 

momenten van Zorg Thuis een gastvrouw/-heer aanwezig is.  

d. Scholen van gastvrouwen/-heren in het kader van gastvrijheid en dementie. 

e. Voortgang in verbetering van de woonomgeving vanuit het oogpunt van gastvrijheid en comfort. 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

 

a. Meer variatie, smaak en versproducten m.b.t. de warme maaltijd 

In 2020 hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling naar een integraal 

voedingsbeleid gestoeld op vijf bouwstenen (zie hiernaast). Het thema eten en 

drinken wordt geïntegreerd in thema’s zoals palliatieve zorg, mantelzorggroep, 

belevingsgerichte zorg, vitaliteitsbeleid medewerkers/vrijwilligers en 

duurzaamheid.  

Op locatie Davidshof koken we op zaterdag een menu naar wens van de bewoners en gebruiken 

daarvoor verse ingrediënten. Elke dinsdag is er een gezamenlijke lunch voor bewoners waar ook 

medewerkers bij aanschuiven. We vragen aan de bewoners wat ze lekker vinden en bereiden dit. 

Soms kiest men voor gerechten van vroeger zoals drie-in-de-pan of wentelteefjes. Op locatie 

Wervershof zijn we gestart met een pilot om meer keuze te bieden uit vegetarische gerechten en  

duurzame producten. De beleidsmedewerker duurzaamheid ondersteunt hierbij. De bewoners 

maken zelf de keuze hierin.  

 

b. Uitbreiding van het AB-team  

Het AB-team is qua formatie uitgebreid en is op beide locaties ‘in de lijn’ onder teamleiders van Zorg 

Thuis komen te vallen. Hierdoor is de samenwerking tussen het AB-team en de zorg meer 

vanzelfsprekend geworden. Vanwege de coronamaatregelen hebben er begin van het jaar geen 

groepsactiviteiten plaatsgevonden. Op creatieve wijze zijn andere manieren gevonden om bewoners 

een zinvolle dagbesteding aan te bieden. In een latere fase was het de uitdaging om activiteiten aan 

te bieden vanuit de anderhalve meter afstandsregel, zowel voor bewoners van Kleinschalig Wonen 

als van Zorg Thuis.  

 

c. Uitbreiding van het aantal gastvrouwen/heren  

Op Kleinschalig Wonen zijn vijf uur per dag, zeven dagen per week gastvrouwen/-heren aanwezig. Op 

Zorg Thuis zijn zowel in ochtend- als avonduren gastvrouwen/-heren aanwezig, speciaal op de 

momenten waarop bewoners elkaar ontmoeten. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door bewoners en 

hun naasten. Gastvrouwen/-heren zijn vaak voor nieuwe bewoners en hun naasten een houvast 

omdat ‘ze er gewoon zijn’.  
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d. Scholen van gastvrouwen/-heren in het kader van gastvrijheid en dementie 

Ter ondersteuning is in 2020 gestart met een training Welzijnsgerichte begeleiding door 

gastvrouwen. Door corona kon dit helaas niet afgerond worden. In 2021 zal gekeken worden hoe het 

vervolg opgepakt kan worden. Doel is dat gastvrouwen/-heren belevingsgericht kunnen werken en 

nog beter weten wat bewoners willen en prettig vinden wat betreft dagelijkse bezigheden en 

activiteiten. 

 

e. Voortgang verbetering van de woonomgeving vanuit het oogpunt van gastvrijheid en comfort. 

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 meeste last hebben van de hete zon. Op locatie Wervershof 

wordt er geëxperimenteerd met planten ten behoeve van het 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. De entrees zijn bij binnenkomst op beide locaties anders 

ingericht, wat ten goede komt aan een gastvrij ontvangst. De huismeesters voeren de bezichtigingen  

van de appartementen uit, waarbij ze toelichting kunnen geven over alle voorzieningen. Zij zijn ook 

de spil in het verhuurproces (verhuur en oplevering) van de appartementen. We merken dat dit voor  

de bewoners prettig werkt en dat nieuwe bewoners sneller de weg leren kennen in het huis. 
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1.3 Basisveiligheid                                                                                                                                        

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Werven en aanstellen van verpleegkundigen met als specialisatie Diabetes en (In)Continentie. 

b. Werven en aanstellen van een kwaliteitsverpleegkundige met specialisatie gerelateerd aan de 

veilige principes van de medicatieketen. 

c. Visiedocument n.a.v. de wet Zorg en dwang en de implicaties hiervan voor de praktijk. 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

 

a. Werven en aanstellen van verpleegkundigen met als specialisatie Diabetes en (In)continentie. 

In 2020 is een verpleegkundige gestart met de opleiding voor continentieverpleegkundige. In 2021 

zal gekeken worden hoe deze nieuwe rol vorm krijgt in de organisatie. We kiezen ervoor om 

verpleegkundige rollen toe te voegen aan verpleegkundige functies. In 2021 zullen wij ook kijken 

naar de rol van diabetesverpleegkundige in de organisatie. 

 

b. Werven en aanstellen van een kwaliteitsverpleegkundige 

In 2020 is er een kwaliteitsverpleegkundige aangenomen met medicatieveiligheid als 

aandachtsgebied. De huidige structuur en inrichting van de werkgroepen medicatieveiligheid zijn 

geanalyseerd met als doel te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze met inzet van 

aandachtsvelders (medewerkers met aandachtsveld medicatie). De samenwerking tussen zorg, SO, 

huisarts en apotheker is in kaart gebracht om te komen tot ketenafspraken ’op maat’, gebaseerd op 

de Veilige principes in de medicatieketen. In 2021 wordt het systeem Medimo verder 

geïmplementeerd waarmee  - naast het elektronisch voorschrijven van medicatie -  het mogelijk 

wordt om ook de toedienregistratie elektronisch uit te voeren. Zo kunnen medewerkers medicatie 

digitaal aftekenen, een dubbele controle uitvoeren (controle op afstand) en medicatie bestellen.  

 

c. Visiedocument wet Zorg en dwang  

Op 1 januari 2021 is de nieuwe wet Zorg en dwang een feit. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat 

vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij er ernstig nadeel dreigt 

voor bewoner of omgeving en er geen alternatieven zijn. Het jaar 2020 was een overgangsjaar dat 

het Gasthuis heeft gebruikt om haar visie op onvrijwillige zorg op te nemen in een beleidsnota en 

een start te maken met de implementatie hiervan. De focus lag hierbij op Kleinschalig wonen op 

beide locaties en inbedding van het beleid binnen de gedragsvisites door EVV, SO en psycholoog.  

De ervaringen worden gebruikt om het implementatieproces aan te scherpen. In 2021 vindt uitrol 

naar Zorg Thuis plaats.  
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1.4 Leren en werken aan kwaliteit                                                                                                     

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Ontwikkelen van een meerjaren strategisch opleidingsbeleid gerelateerd aan het meerjaren 

strategische beleid van het Gasthuis. 

b. Evaluatie rendement trainingsprogramma Gastvrijheid en vervolgstappen maken.  

c. Audittraining met het lerend netwerk en onderlinge audits uitvoeren. 

d. Het 5-fasen model wordt gebruikt om Innovaties in het Gasthuis duurzaam te implementeren. 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

a. Ontwikkelen van een meerjaren strategisch opleidingsbeleid  

De activiteiten van het scholingsjaarplan 2020 zijn deels op aangepaste wijze (vanwege de 

coronamaatregelen) doorgegaan. Het deel van de leeractiviteiten uit het opleidingsjaarplan 2020 dat 

niet gerealiseerd is, wordt opgenomen in het opleidingsjaarplan 2021. In het laatste kwartaal is er 

een start gemaakt met het ontwikkelen van een strategisch meerjarenbeleid van het Gasthuis. In 

2021 wordt er een meerjaren strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld, gerelateerd aan dit meerjaren 

beleid; een coproductie van de organisatieonderdelen opleiding, management en kwaliteit.  

 

b. Trainingsprogramma Gastvrijheid  

In 2020 is er een pilot en leertraject gestart met medewerkers uit de zorg en facilitair medewerkers 

met als resultaat dat teams elkaar beter weten te vinden en goed samenwerken. Een aantal 

teamleden vanuit de zorg hebben uitleg gegeven aan de teams facilitair over ziektebeelden. Dit was 

inspirerend voor beide teams en komt de bewoners ten goede. Door Corona hebben we niet alle 

trainingen kunnen uitvoeren. In 2021 wordt gekeken hoe en in welke vorm dit verder wordt 

uitgewerkt. 

 

c. Audittraining met het lerend netwerk en onderlinge audits uitvoeren. 

Het Gasthuis maakt deel uit van een lerend netwerk met twee collega zorgorganisaties, De 

Koperhorst en Lyvore. Vanwege de impact van de corona heeft de oriëntatie met het lerend netwerk 

op gezamenlijk auditeren niet plaatsgevonden. Het Gasthuis heeft besloten om de Auditmodule van 

Triaspect in gebruik te gaan nemen, waarmee de resultaten van audits onderdeel worden van het 

veiligheidsmanagementsysteem. Deze module is aangeschaft, in 2021 volgt training en 

implementatie van de module. 

 

d. Het 5-fasen model om Innovaties in het Gasthuis duurzaam te implementeren 

Geïnitieerd door het IVVU hebben een aantal medewerkers de masterclass Innoveren en duurzaam 

implementeren gevolgd. Met behulp van een 5-fasen model zijn de lopende innovaties zoals de wet 

Zorg en dwang en ONS-ECD vorm gegeven.  
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 Randvoorwaarden  
 

1.5 Leiderschap, governance en management 

 

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Coachen teamleiders in goed leiderschap.  

b. Richten op behoud van medewerkers door aanscherpen van inwerkprogramma. Verbeteren van 

de werkprocessen/randvoorwaarden die nodig zijn om het werk effectief en efficiënt uit te 

voeren.   

c. Expliciete en structurele samenwerking tussen zorg – opleidingen – kwaliteit om de expertises 

van functionarissen tot hun recht te laten komen en verder te ontwikkelen. 

 
 

Belangrijkste resultaten in 2020  

a. Coachen teamleiders in goed leiderschap 

In 2020 zijn de leidinggevenden individueel gecoacht in goed leiderschap door een extern bureau 

gericht op inzicht, ontwikkeling en groei. In 2021 staat de onderlinge samenwerking en de dilemma’s 

waar leidinggevenden mee moeten dealen centraal in deze coaching. In september 2021 zal gestart 

worden met een gezamenlijk traject voor het MT en de teamleiders. 

 

b. Richten op behoud van medewerkers door aanscherpen van inwerkprogramma 

Er zijn een aantal werkprocessen en randvoorwaarden verbeterd die nodig zijn om het werk effectief 

en efficiënt uit te kunnen voeren. Het aanmeldingsproces nieuwe medewerkers is verbeterd 

waardoor medewerkers praktisch hun werk kunnen uitvoeren, zoals inlogcodes, sleutels, 

verwijzingen naar belangrijke richtlijnen en documenten. Het inwerkprogramma is geëvalueerd, 

verbeterd en meer gedigitaliseerd. In 2021 zal dit verder gemonitord worden.  

 

c. Expliciete en structurele samenwerking tussen zorg – opleidingen – kwaliteit 

Er is een intensieve en structurele samenwerking ontstaan in deze driehoek waardoor de input van 

betrokken functionarissen in samenhang vertaald wordt naar bijvoorbeeld scholingsactiviteiten en de 

ontwikkeling en uitvoering van (kwaliteits)beleid.  

 
 



St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort, kwaliteitsverslag 2020, 17-05-2021  Pagina  14 van 28 

 

1.6 Personeelssamenstelling   

 

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Voortzetting training GVP zodat aan elke team van Kleinschalig Wonen een GVP is verbonden. 

b. Start opleiding zij-instromers. 

c. Uitbreiding aantal uren praktijkopleiding.   

d. Verdere ontwikkeling van vitaliteitsbeleid.   

e. Start communicatieadviseur m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie. 

 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

a. Voortzetting training GVP 

In 2020 zijn er geen verzorgenden geschoold tot GVP. Door corona is dit helaas stil komen te liggen. 

Deze opleiding wordt in principe jaarlijks aangeboden, zodat er gegarandeerd kan worden dat elke 

woongroep een GVP heeft.  

 

b. Start opleiding zij-instromers 

Dit voornemen wordt in 2021 uitgewerkt in het  meerjaren strategisch opleidingsplan.  

 

c. Uitbreiding aantal uren praktijkopleiding   

De uren voor praktijkopleiding zijn uitgebreid met als belangrijkste resultaten:  

 Er is duidelijk overzicht met BOL- en BBL-leerlingen en het maximaal beschikbare plekken die het 

Gasthuis kan bieden.  

 Meer tijd voor het begeleiden van werkbegeleiders ter ondersteuning van het begeleiding van 

leerlingen en stagiaires.  

 Er is een afname van het aantal leerlingen dat stopt met de opleiding door het inzetten van de 

BBL selectietool.  

 Er is in concept beleid ontwikkeld voor de beroepspraktijkvorming (BPV) waarmee ‘leren in de 

praktijk’ verbeterd kan worden.  

 

d. Verdere ontwikkeling van vitaliteitsbeleid   

In 2020 heeft het Gasthuis een start gemaakt met de implementatie van het vitaliteitsbeleid. Vanuit 

de werkgroep “ Samen inzetbaar, samen doen” zijn mooie initiatieven ontstaan die we in 2021 gaan 

inzetten. Onder andere dat we in het kader van BRAVO het hele jaar aandacht zullen gaan geven aan 

duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, gericht op (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig 

gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning.  

 

e. Start communicatieadviseur m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie 

In 2020 is hiermee een start gemaakt, echter zonder voortgang. Begin 2021 mogen wij een stagiair 

HRM verwelkomen die, als afstudeeropdracht, een strategisch plan gaat schrijven voor het Gasthuis, 

gericht op arbeidsmarktstrategie en communicatie.  
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Personeelssamenstelling in beeld 

 

 

 

Schema personeelssamenstelling 2020, begroot en gerealiseerd 

 
Inzet medewerkers, plan en realisatie 

In 2020 kon er dankzij de kwaliteitsmiddelen meer formatie ingezet worden op de zorgafdelingen om 

de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. De preventie van besmetting van bewoners en de algehele 

bestrijdings- en veiligheidsmaatregelen in verband met corona hebben een extra last op de 

schouders van zorgmedewerkers gelegd.  

Daarbij liepen zorgmedewerkers zelf ook risico besmet te worden met het virus en moesten zij soms 

in quarantaine verblijven totdat duidelijkheid was verkregen over de testuitslagen. Dit gaf vervolgens 

weer krapte in de arbeidsplanning, waardoor extra extern personeel aangetrokken moest worden. 

De overheid kwam gelukkig met steunmaatregelen voor de zorgsector, waarbij werd toegezegd dat 

alle extra kosten als gevolg van corona voor compensatie in aanmerking kwamen. De regeling van de 

besteding kwaliteitsmiddelen moest hierbij eerst worden ingezet alvorens aanspraak te kunnen 
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maken op de compensatieregeling. Het werd voor zorgorganisaties daardoor niet meer mogelijk een 

goede detaillering aan te brengen in medewerkers ingezet voor kwaliteitsverbetering of 

medewerkers ingezet ten behoeve van preventie en bestrijding van het coronavirus. Deze 

verplichting was daarmee ook komen te vervallen.  

 

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

naar 136 fte. Vergelijking over realisatie vindt plaats met basisjaar 2018. 

In 2020 is de werkelijke zorgformatie (gerealiseerd) doorgegroeid naar 157,9 fte. Het verschil tussen 

2018 en 2020 bedraagt daarmee 31,7 fte. Het aantal fte uit het aangevraagde kwaliteitsbudget 

bedroeg 152,3 fte. In vergelijking met 2018 bedraagt het verschil 26,3 fte. Daarmee heeft het St. 

Pieters en Bloklands Gasthuis haar volledige kwaliteitsbudget ingezet en zelfs haar doelstellingen 

kunnen realiseren.  

 

In onderstaand schema is deze informatie beknopt weergegeven per functieniveau. 

 

 
 

Door de besteding van kwaliteitsmiddelen konden meer ‘handen aan het bed’ en aandacht voor 

bewoners worden gerealiseerd. Tevens kon er een kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd in de 

aanname van hogere deskundigheidsniveaus, waardoor betere zorg verleend kon worden bij 

specifieke zorgvragen. Een hogere deskundigheid van medewerkers was ook nodig door een 

algemene hogere zorgvraag van bewoners, door meer bewoners met een indicatie van VV4 en hoger.  

Door de besteding van de aanvullende middelen (15%) kon in 2020 de implementatie van het ECD-

systeem volledig worden afgerond en kon er een start gemaakt worden met het verder 

professionaliseren van kwaliteitsverbeteringen in de ondersteunende processen en procedures. 

Zoals al eerder opgemerkt konden de kwaliteitsverbeteringen als gevolg van de corona nog niet 

volledig gerealiseerd worden, waardoor dit een vervolg krijgt in 2021. 
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Samenvattend 

In 2020 werd de kwaliteitsbegroting 2020 niet volledig door het zorgkantoor goedgekeurd. 

Mogelijkerwijs zou dit nog hebben kunnen plaatsvinden bij een eventuele herschikking van de 

regionale budgetten. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de inzet van het kwaliteitsbudget 

nauwlettend gevolgd om zo niet een te groot risico te lopen op niet-gefinancierde zorg. In 2020 

waren als gevolg van de corona uitbraak extra zorgmedewerkers nodig. De extra kosten die hiermee 

gepaard gingen, werden door de overheid vergoed onder de voorwaarde dat eerst de middelen uit 

het kwaliteitsbudget ingezet werden. Per saldo heeft het Gasthuis € 556.377,- meerkosten gemaakt 

voor bewoners met een indicatie van VV4 en hoger. Het Gasthuis zal dit bedrag samen met de 

andere gemaakte kosten indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, waarna de kosten beoordeeld 

zullen worden. 

 

Het studentenaantal in 2020 betrof 70 stagiaires, in 2019 waren dit er 50. 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 2020 zijn we gestart met 177 vrijwilligers. 24 Vrijwilligers hebben in het jaar 2020 afscheid 

genomen van het Gasthuis vanwege verhuizing, onverenigbaarheid met betaald werk of om een 

andere reden. In de tweede helft van het jaar hebben we 14 vrijwilligers mogen verwelkomen. De 

geplande workshops, vergaderingen en de vrijwilligersavond hebben vanwege de coronamaatregelen 

niet plaats kunnen vinden. Er is vanuit het Gasthuis regelmatig contact geweest met vrijwilligers door 

middel van de mail, de telefoon of een kaartje. Een aantal vrijwilligers konden in de tweede helft van 

het jaar hun vrijwilligerswerk weer oppakken met in achtneming van de coronamaatregelen.  
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1.7 Gebruik van hulpbronnen  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen?  

a. Voortgang implementatie cliëntendossier ONS en evaluatie van de vernieuwde werkprocessen. 

b. Implementatie van het gebruik van tablets.  

c. Start project Familieportaal met o.a. GCR en familie. 

d. Analyseren van incidenten en verbeteracties maken op teamniveau. 

e. Keuze maken voor andere modules van Triasweb. 

f. Voortgang oriëntatie op zorgdomotica. 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

a. Voortgang implementatie cliëntendossier ONS 

Het ONS cliëntendossier is in de hele organisatie geïmplementeerd. Werkprocessen zijn waar nodig 

aangepast. In 2020 zijn de (technische en inhoudelijke) functionaliteiten van het ONS-ECD voorbereid 

om het familieportaal en andere functionaliteiten in gebruik te kunnen nemen. Helaas is de 

leverancier gestopt met het aanbieden van de Helder-app aan zorgorganisaties, waardoor het 

voornemen om  huisartsen toegang te geven tot het ONS-ECD geen doorgang heeft kunnen vinden. 

In 2021 zal worden onderzocht op welke andere wijze huisartsen toegang kunnen krijgen tot het 

ONS-ECD.  

 

b. Implementatie van het gebruik van tablets 

Op locatie Wervershof en Davidshof zijn er in 2020 maatregelen genomen in de infrastructuur om de 

elektronische communicatie van de zorgalarmering en telefonie te verbeteren. Hierdoor kunnen 

zorgmedewerkers tablets gebruiken tijdens de zorg bij de bewoner thuis.  

 

c. Start project Familieportaal met o.a. GCR en familie 

In het laatste kwartaal van 2020 zijn medewerkers getraind in doelgericht, klantgericht en objectief 

rapporteren, waarna familieportaal Caren Zorgt (kortweg Caren) kon starten. Hiermee heeft de 

bewoner en zijn/haar vertegenwoordiger inzage in het dossier.  

 

d. Analyseren van incidenten en verbeteracties maken op teamniveau 

In 2020 zijn bewoner- en medewerkergebonden (bijna) incidenten (MIC en MIM) digitaal gemeld in 

het Meldplein van Triaspect. Elk team heeft een afhandelaar die de incidenten op bewonersniveau 

afhandelt en die structureel samen met het team de incidenten analyseert en verbeteringen initieert.  

 

e. Keuze maken voor andere modules van Triasweb 

In 2020 is de keuze gemaakt voor het aanschaffen van de auditmodule. Met deze module en de 

bestaande modules ‘Meld een incident’ en de ‘RI&E’ zijn we stap voor stap op weg naar een volledig 

veiligheidsmanagementsysteem (VMS) dat ons ondersteunt om veiligheidsissues in kaart te brengen 

op team-, afdelings- en organisatieniveau. Het systeem biedt de mogelijkheid om, prospectief en 

retrospectief, te verbeteren waarbij de gehele PDCA (plan-do-check-act) cirkel doorlopen wordt.  
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f. Voortgang oriëntatie op zorgdomotica.  

Op beide locaties is een verbeterslag gemaakt op het gebied van zorgdomotica. Op locatie Davidshof 

heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden waardoor we nu op beide locaties hetzelfde 

alarmeringssysteem hebben en met dezelfde leverancier werken. Medewerkers zijn geïnstrueerd en 

geven aan dat de alarmering verbeterd is.  In 2021 zal ook op locatie Wervershof een vervanging in 

apparatuur gaan plaatsvinden. Tevens zal er een plan gemaakt worden om de domotica ook op deze 

locatie toekomstproof te maken.  

 
 

 

 



St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort, kwaliteitsverslag 2020, 17-05-2021  Pagina  20 van 28 

 

1.8 Gebruik van informatie  

 

Wat hadden wij ons voorgenomen? 

a. Uitvoeren verbetermaatregelen n.a.v. CTO, Dementie Monitor, MTO, de RI&E en een 

terugkoppeling hiervan naar de betrokkenen.  

b. Optimaliseren van ICT processen i.s.m. nieuwe systeembeheerder. 

 

 

Belangrijkste resultaten in 2020  

a. Uitvoeren verbetermaatregelen n.a.v. diverse onderzoeken 

N.a.v. de resultaten van diverse onderzoeken zijn er op organisatieniveau vier verbeteraspecten 

geformuleerd:  

1. Medewerkers werken met plezier en voldoening en krijgen daarbij voldoende uitdaging 

aangeboden. 

2. Elke medewerker werkt belevingsgericht. 

3. De communicatie met mantelzorgers wordt geïntensiveerd. 

4. De communicatie naar medewerkers wordt verbeterd. 

 

Ad.1 Medewerkers werken met plezier  

Hier is op verschillende wijze invulling aan gegeven. Het is onvermijdelijk dat de werkdruk vanwege 

corona en de coronamaatregelen in 2020 is gestegen. Medewerkers vangen elkaar op bij ziekte of 

preventieve quarantaine. Ook de vrije tijd van medewerkers heeft een andere invulling gekregen 

vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor is een andere balans ontstaan tussen werk en privé. Het 

management heeft zich ingespannen om medewerkers in woord en beeld te laten weten dat hun 

inzet gezien en gewaardeerd wordt. Medewerkers krijgen regelmatig een kleine attentie als gebaar 

van waardering, openstaande vacatures worden zo snel als mogelijk vervuld en ook de thuiswerkers 

worden niet vergeten.  

 

Medewerker: ‘Normaal gesproken ga ik lekker naar het buitenland. Dan kan ik het werk 

goed van mij afzetten. Nu blijf je in gedachten toch bezig met de bewoners en je collega’s.  

 

 

Ad. 2 Elke medewerker werkt belevingsgericht 

Zorgmedewerkers kennen hun bewoners goed zodat wij weten wat een bewoner nodig heeft. In 

2020 is nogmaals gebleken hoe belangrijk dat is. Teams werden in de uitvoering hiervan ondersteund 

door de AB en/of naasten. Gezamenlijk en op creatieve wijze hebben zij gezocht naar manieren om 

aan te (blijven) sluiten bij de bewoner in deze bijzondere tijden.   
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Ad. 3 Communicatie met mantelzorgers  

De communicatie met mantelzorgers heeft vanwege de coronamaatregelen voornamelijk digitaal, 

online en telefonisch plaatsgevonden. Er is veel aandacht uitgegaan naar het goed en zorgvuldig 

communiceren over de getroffen maatregelen en hierbij ondersteuning te bieden. Mantelzorgers 

konden gebruik maken van een door het Gasthuis georganiseerde ‘luisterlijn’ voor naasten. 

Daarnaast zijn besloten Facebook groepen aangemaakt voor iedere huiskamer van KSW. 

Ook het gebruik van het familieportaal is een stap in de goede richting, zeker in een tijd waar fysieke 

ontmoetingen niet vanzelfsprekend zijn.  

 

Ad. 4 Communicatie met medewerkers  

De maandelijkse P&O nieuwsbrief is een goed instrument gebleken om medewerkers op een 

toegankelijke en leuke wijze te informeren over hetgeen er speelt in de organisatie.  

 

b. Optimaliseren van ICT processen i.s.m. nieuwe systeembeheerder 

De voortschrijdende rol van ICT in de organisatie heeft geleid tot veel verbeteringen in de 

waarborging van de privacy en ondersteuning van werkprocessen, zoals:  

 Beveiligd mailen via Outlook, waardoor privacy van gegevens in digitale uitwisseling  

gewaarborgd is. 

 Ingebruikname van familieportaal Caren.  

 Invoering van het Digitale Personeel Dossier (DPD), als eerste stap naar een volledige 

digitalisering van de administratieve processen.  

 Registratie van Bevoegd en bekwaam in Youforce, waarmee medewerkers en teamleiders inzicht 

hebben in de bekwaamheid van medewerkers op het gebied van voorbehouden en risicovolle 

handelingen.   

 Aangescherpte autorisaties in het ONS-ECD.  

Intranet wordt – ondanks de vele aanpassingen – als gebruikersonvriendelijk ervaren. In 2020 

hebben wij  voor een pragmatische aanpak gekozen: het optimaliseren van functionaliteiten 

waarmee medewerkers worden ondersteund in de uitvoering van hun werk.  
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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:  audits, bewoners- en medewerkers gebonden incidenten, verplichte jaarlijkse 

uitkomsten van de risico-indicatoren vanuit de Wlz. Het Gasthuis heeft een werkdocument 

samengesteld waar veiligheidsthema’s worden beschreven. Het document omvat naast 

cliëntgebonden thema’s (zoals medicatieveiligheid, decubituspreventie en verantwoord gebruik van 

vrijheid beperkende maatregelen) ook thema’s m.b.t. de veiligheid van medewerkers en de 

omgeving. Het document is in 2020 doorontwikkeld naar een overzicht waarbij de nadruk ligt op het 

borgen, monitoren en toetsen van de (basis)veiligheid. Dit document wordt minimaal tweemaal per 

jaar geëvalueerd en geactualiseerd door het team kwaliteit.  

 

De toegevoegde waarde van expertise  

Teams zijn door de jaren heen steeds meer een mooie mix van deskundigheid, competenties en 

ervaring geworden. Het Gasthuis beschikt inmiddels over veel zorgmedewerkers die een specifieke 

specialisatie of aandachtsgebied hebben op het gebied van basisveiligheid. De verpleegkundige 

achterwacht is in 2020 geschoold in de ABCDE-triagemethode en de SBARR-methodiek. De 

verpleegkundige achterwacht wordt sinds 2020 gedraaid door beide teams Zorg Thuis op beide 

locaties. Hierdoor is de kwetsbaarheid van de verpleegkundige achterwacht verminderd en maken 

wij gebruik van de deskundigheid van al onze verpleegkundigen. Door klinisch redeneren wordt 

bepaald wat een bewoner op dat moment aan zorg/hulp nodig heeft en welke actie door wie nodig 

is. Ook is er in 2020 een groep verpleegkundigen/verzorgenden opgeleid t.b.v. een eigen BIG 

praktijktoets team. Deze groep kan collegae verpleegkundigen/verzorgenden toetsen op hun 

vaardigheden op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. Ter voorbereiding hiervan 

zijn de BIG-profielen geactualiseerd, is de Bevoegdheidsregeling Voorbehouden en Risicovolle 

handelingen herschreven en wordt er meer ‘op maat’ geschoold.   

 

2.2 Audits  

In 2020 heeft er - vanuit het Antibiotica Resistentie Netwerk (ABR) waar het Gasthuis bij is 

aangesloten - een uitgebreide audit Infectiepreventie (nulmeting) plaatsgevonden. De bevindingen 

worden omgezet in een plan van aanpak voor de gehele organisatie. De verbetermaatregelen uit het 

plan van aanpak worden voortgezet in 2021.  

 

In 2020 heeft de HKZ audit tot resultaat gehad, dat het kwaliteitscertificaat wederom voor een 

periode van drie jaar aan het Gasthuis is toegewezen. De gesignaleerde tekortkomingen hebben we 

in 2020 gecorrigeerd.  Zo zijn BIG-profielen ontwikkeld, is de bevoegdheidsregeling voorbehouden en 

risicovolle handelingen geactualiseerd en de registratie ‘bevoegd en bekwaam’ verbeterd. Uit de 

HKZ-audit begin 2021 is het beeld, dat er binnen het Gasthuis structureel aandacht is voor 

bevorderen van kwaliteit en verdere professionaliteit. Vanwege het positieve resultaat van deze 

audit hoeft er geen follow-up audit plaats te vinden. 
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2.3 Prisma onderzoeken  

Naar aanleiding van twee gemelde klachten en een incident hebben er drie interne Prisma 

onderzoeken plaatsgevonden. Dit betreft de volgende onderwerpen:  

a. zorgalarmering (start 2019 en afgerond in 2020); 

b. zorginterventie; 

c. -bijna-valincident. 

De onderzoeken zijn uitgevoerd door het Prismateam en hebben respectievelijk geleid tot a) de 

implementatie van een vernieuwd zorgalarmeringssysteem en b) duidelijkheid in communicatie, 

samenwerking en verwachtingen (interdisciplinair en tussen zorg - client). Het onderzoek naar het -

bijna-valincident wordt in 2021 afgerond.  

 

2.4 Melding Incidenten Cliënten (MIC)  

Op concernniveau zien we in 2020 een daling van het aantal gemelde incidenten op het gebied van 

medicatie, vallen en agressie ten opzichte van het jaar 2019.  

Zorg Thuis: een daling van het aantal medicatiemeldingen met 4% en een daling van het aantal 

gemelde -bijna-valincidenten met 17%. Ook de meldingen van bewoners die zorg ontvangen vanuit 

de Zvw (wijkverpleging) vallen hieronder.  

Kleinschalig Wonen: een daling van het aantal medicatiemeldingen met 17%, een daling van het 

aantal -bijna-valincidenten met 34%  en een daling van het aantal gemelde agressie incidenten met  

47%. 

 

2.5 Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid 
(bron: meting kwaliteitsindicatoren basisveiligheid voor bewoners met Wlz indicatie, 2020).  

 

Decubitus  

Het percentage bewoners op locatie Davidshof met decubitus graad 2 of hoger is 1,2 % (in 2019: 

3,6%). Op locatie Wervershof is dit 1,3 %  (in 2019: 2,5%). 

 

Advance care planning  

Met 98,8 % (in 2019: 98%) van de bewoners of 1e contactpersoon op locatie Davidshof zijn één of 

meerdere afspraken gemaakt, in samenspraak met de SO of de huisarts, over behandeling rondom 

het levenseinde. Op locatie Wervershof is er met 100 % (in 2019: 97%) van de bewoners of 1e 

contactpersoon afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het ECD.  

 

Eten en drinken 

De kwaliteitsindicator 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 87,7 % (in 2019: 90,4%)  van de bewoners op locatie Davidshof zijn voedselvoorkeuren 

besproken en vastgelegd in het zorgdossier. Op locatie Wervershof is dit 73,8 %  (in 2019: 50%).  

 

Overige veiligheidsaspecten  

Er heeft in 2020 geen toezichtbezoek plaatsgevonden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

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

klachtencommissie en/of andere landelijke meldpunten.  
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3. Waardering bewoners  
 

3.1. Raadpleging  

De positie van Zorgkaart Nederland raakt meer en meer verankerd in het landschap van 

cliëntwaardering in de zorg. Dit is, onder andere, de reden dat wij in 2020 het onafhankelijke 

meetbureau ZorgDNA de opdracht hebben gegeven om bewoners van Zorg Thuis en de 1e 

contactpersonen van Kleinschalig wonen te interviewen aan de hand van de items die door Zorgkaart 

Nederland worden gebruikt. Bewoners en 1e contactpersonen zijn om toestemming gevraagd voor 

publicatie op ZorgkaartNederland. In totaal zijn er 63 bewoners en/of 1e vertegenwoordigers 

geïnterviewd. Dit  aantal is representatief voor de doelgroepen.     

 

Op Zorgkaart Nederland heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis over het jaar 2020 een 

gemiddelde waardering van 8,1. De ontwikkeling van de beoordeling van 2017-2020 is in 

onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

Net Promotor Score bewoners Zorg Thuis  

Op de aanbevelingsvraag (Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde 

aandoening of gezondheidsklachten?) antwoord 84% van de respondenten positief. De verdeling van 

de NPS laat zien dat 23% van de respondenten een promotor is; zij waarderen het Gasthuis met een 

cijfer 8, 9 of 10. De bewoners zijn tevreden over de inzet, de aandacht en de bejegening van en door 

medewerkers. Verbeterpunten: minder invallers.  

NPS score bewoners Zorg Thuis (exclusief bewoners die wijkverpleging ontvangen):  
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Net Promotor Score 1e contactpersonen Kleinschalig wonen   

Op de aanbevelingsvraag antwoordt 90% van de respondenten locatie Davidshof positief en 100% 

van de respondenten locatie Wervershof. Het aantal respondenten dat het Gasthuis met een 8, 9 of 

10 waardeert, is voor locatie Davidshof 42% en voor locatie Wervershof 56%.  

 

Davidshof      Wervershof 

 

 

 

 

De respondenten van Kleinschalig wonen zijn tevreden over de bejegening, de betrokkenheid en de 

inzet en de goede verzorging (dit laatste is specifiek voor locatie Wervershof). Verbeterpunten zijn: 

meer aandacht voor lichamelijke verzorging (specifiek locatie Davidshof) en voor beide locaties: 

communicatie met de 1e contactpersoon en het nakomen van afspraken.  

De verbeterpunten zijn verwerkt in de teamplannen voor 2021 van de verschillende zorgteams.  

 

3.2 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 2020 is daar elf keer gebruik van gemaakt, waaronder 

drie formele klachten welke zijn ingediend bij de bestuurder, betreffende alarmering, gevoel van 

veiligheid en tekortkomingen in de zorg. N.a.v. van deze klachten zijn er twee Prisma onderzoeken 

uitgevoerd. Drie klachten zijn direct gerelateerd aan de coronamaatregelen. De klachten zijn allen 

afgehandeld. In 2020 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  

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

over de kwaliteit van zorg waarvan we gebruik maken om van te leren en te verbeteren, zoals: de 

jaarlijkse externe HKZ(Harmonisatie Kwaliteitsmodel Zorginstellingen)-audit, de verplichte externe 

verantwoordingen (waaronder de indicatoren basisveiligheid Verpleeghuiszorg en de indicatoren 

Personele samenstelling), de tevredenheidsonderzoeken, Zorgkaart Nederland, de interne audits, 

kwaliteitsverslag etc. Het blijft de kunst om al deze informatie efficiënt en effectief met elkaar te 

verbinden en hieruit lering te trekken. Extern is er een nieuwe ontwikkeling in het kader van 

uitwisseling van externe verantwoording op het gebied van uitwisseling van data: KIK-V 

(keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg). Het Gasthuis levert in het kader van externe 

verantwoording allerlei data aan (personele samenstelling, kwaliteitsgegevens etc.) op verschillende 

wijzen, tijdstippen en met indicatoren die elkaar overlappen. Door KIK-V wordt deze informatie op 

elkaar afgestemd en gestroomlijnd waardoor administratieve handelingen sterk gereduceerd moeten 

worden en vergelijkingen met de benchmark wordt vergemakkelijkt. Vanaf januari 2021 krijgen we 

hiermee te maken voor de aanlevering van personele samenstelling en kwaliteitsindicatoren. Het is 

nog niet allemaal te overzien welke impact dit heeft op de functionaliteit van onze eigen systemen 

zoals het ONS-ECD en de BI tool. Wellicht zullen er op het gebied van functionaliteit aanpassingen 

gedaan moeten worden.  

 

 

Het blijft echter nog steeds een kunst om alle informatie 

effectief met elkaar te verbinden en efficiënt te gebruiken voor 

interne kwaliteitsverbetering. Belangrijke hulpmiddelen hiertoe 

zijn dit kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan. In het 

kwaliteitsverslag kijken we retrospectief terug. Het 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 

Ondernemingsraad. Deze feedback wordt verwerkt in het 

definitieve kwaliteitsverslag 2020 en het verslag wordt voor 

1 juli 2021 op onze website gepubliceerd.  

 

 

Dit kwaliteitsverslag wordt tevens 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 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. Ook tijdens het coronajaar hebben 

we gezocht op welke wijze we hier uiting aan kunnen geven met de middelen die ons ter beschikking 

stonden. Waar mogelijk heeft het Gasthuis, net als voorgaande jaren, deelgenomen aan 

verschillende netwerken (veelal via online bijeenkomsten) van o.a. Actiz en het IVVU.   

De inspanningen van Actiz zijn vooral ondersteunend geweest m.b.t. de corona.  

Geïnitieerd door het IVVU hebben een aantal medewerkers de masterclass Innoveren en duurzaam 

implementeren gevolgd. Een waardevolle ondersteuning in een tijd waarin veel van zorgorganisatie 

gevraagd wordt. Een bijkomend voordeel is dat er op organische wijze lerende netwerken ontstaan 

die zich bezig houden met een specifiek thema.  

Samen met 15 andere zorgorganisaties heeft het Gasthuis deelgenomen aan de pilot REIN, het  

online leerplatvorm waar wij vanaf het begin (2018) bij betrokken zijn en dat in 2020 organisatie 

breed geïmplementeerd is. 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 pilot eindigt half 2021 en inmiddels is bekend dat REIN doorontwikkelt naar een 

leermanagementsysteem (LMS). Het Gasthuis sluit zich hierbij aan.  
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Lijst van afkortingen  

 

 

AB  Activiteitenbegeleiding  

ActiZ  Branchevereniging van zorgorganisaties 

BBL  Beroeps Begeleidende Leerweg. 

BOL  Beroeps Opleidende Leerweg 

BIG  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg  

CTO  Cliënttevredenheidsonderzoek  

ECD  Elektronisch Bewonersdossier 

EVV   Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige  

Fte  Fulltime-equivalent 

GCR  Gezamenlijke Cliëntenraad  

GVP   Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

HBO   Hogere beroepsopleiding  

HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 

ICT  Informatie- en Communicatietechnologie 

IVVU  Vereniging Instellingen voor Verpleging en Verzorging Utrecht 

KSW   Kleinschalig Wonen 

MBO  Middelbare beroepsopleiding  

MIC  Melding Incidenten Cliënten  

MTO   Medewerkertevredenheidsonderzoek  

NPS   Net Promotor Score 

OR  Ondernemingsraad 

PBG  St. Pieters en Bloklands Gasthuis  

PDCA  Plan Do Check Act 

P&O  Personeel & Opleiding 

REIN  Online leerplatform  

RI&E  Risico Inventarisatie & Evaluatie 

ROC  Regionaal Opleidingscentrum 

SO  Specialist Ouderengeneeskunde 

VMS   Veiligheidsmanagementsysteem  

WLZ   Wet Langdurige Zorg 

ZT  Zorg Thuis  

 

 

  

 

 

 


