Kwaliteitsjaarverslag 2018

Zorg in het Zeeuwse hart
In 2018 werd de beleidsperiode 2016-2018, ‘Opveren en Innoveren’, afgesloten. Een
beleidsperiode waarin Zorggroep Ter Weel veel heeft bereikt. Tijdens deze beleidsperiode
stond ‘Verbindend ondernemen’ centraal. Het doel was om medewerkers, vrijwilligers,
cliënten en familie meer te betrekken bij de ontwikkelingen en (kwaliteits)verbeteringen
van de organisatie. Daarnaast heeft de organisatie de deuren geopend voor de wijk- en
dorpsbewoners. Zorggroep Ter Weel heeft zich verder ontwikkeld in het bieden van
ondersteuning waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Op 6 en 7 november 2018 zijn er voor alle medewerkers van Zorggroep Ter Weel twee
succesvolle inspiratieavonden georganiseerd waarin teruggeblikt is op de afgelopen
beleidsperiode en waarin de visie van de nieuwe beleidsperiode is gepresenteerd. In de
komende beleidsperiode 2019-2021, ‘Zorg in het Zeeuwse Hart’, staat de visie ‘Ruimte
voor Welbevinden’ centraal. Er zal met elkaar gekeken worden wat nodig is om het
welbevinden te vergroten. De visie is niet alleen gericht het welbevinden van cliënten,
maar ook op het welbevinden van mantelzorgers en het netwerk rondom de cliënt en het
welbevinden van vrijwilligers en professionals. Tijdens de inspiratieavonden zijn beelden
getoond die weergeven waar Zorggroep Ter Weel zich dagelijks voor inzet.
Klik hier om de video te bekijken.
In de visie van het kwaliteitskader ligt de nadruk op het meer aandacht geven aan de cliënt
en de naasten en de regie van de zorg bij de cliënt te houden. Dit sluit mooi aan bij de
visie ‘Ruimte voor Welbevinden’ van Zorggroep Ter Weel. De extra gelden die beschikbaar
zijn gekomen voor de verzorgings- en verpleeghuizen bieden extra mogelijkheden om de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren en meer aandacht aan en tijd met
de cliënt te besteden.
In dit kwaliteitsjaarverslag wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen die Zorggroep Ter
Weel heeft bereikt in 2018. Zowel op organisatieniveau als op afdeling-/locatieniveau
heeft de organisatie gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen op de thema’s uit het
kwaliteitskader.

Mw. drs. J.A. (Coby) Traas MBA
Bestuurder Zorggroep Ter Weel
28 juni 2019
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Inleiding
Sinds de introductie van het kwaliteitskader in januari 2017, nu tweeëneenhalf jaar
geleden, begint het kwaliteitskader een steeds meer herkenbaar document te worden
binnen onze organisatie, Zorggroep Ter Weel. Waar het kwaliteitskader eerst bestempeld
werd als een overheidsdocument waar de organisatie zich aan diende te conformeren,
wordt het nu intensief gebruikt om gericht te sturen op kwaliteit binnen de organisatie.
Op 1 januari 2018 is het eerste kwaliteitsjaarplan, het kwaliteitsjaarplan 2018, van
Zorggroep Ter Weel gepresenteerd. In dit jaarplan ligt de nadruk op de ontwikkelplannen
van de locaties/afdelingen. Ondanks dat binnen de organisatie kwaliteit al een belangrijk
thema was, er kwaliteitsmetingen werden verricht en dat hierover periodiek
verantwoording werd afgelegd, was de organisatie aanvankelijk zoekende naar een
manier waarop de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vanuit het oogpunt van het
kwaliteitskader gemeten en weergegeven kon worden. Het kwaliteitskader bestaat uit
acht thema’s die per thema vereisten en sub-vereisten bevat. Voor het opstellen van het
jaarplan zijn twee nulmetingen uitgevoerd om de stand van zaken ten aanzien van de
vereisten van het kwaliteitskader te in kaart te brengen. De eerste nulmeting was
organisatie-breed, de tweede specifiek voor de afdeling/locatie. Teamleiders hebben met
hun team de vereisten uit het kwaliteitskader gescoord en aan de hand daarvan zijn
ontwikkelplannen opgesteld. De resultaten van de eerste nulmeting, de ontwikkelplannen
van de afdelingen/locaties, vormden de basis voor het kwaliteitsjaarplan 2018. In dit
jaarplan zijn, naast de stand van zaken per thema en (sub-) vereisten, de ruimte voor
ontwikkeling hiervan beschreven.

Afbeelding 1: Thema’s Kwaliteitskader

Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 5

Het

kwaliteitsjaarverslag

2018

voldoet

aan

de

eisen

uit

het

kwaliteitskader

Verpleeghuiszorg en aan de kwaliteitseisen die de gemeenten in de Oosterschelderegio
stellen als voorwaarden bij de uitvoering van diensten in het kader van de Wmo. Het
verslag blikt terug op de ontwikkelingen per thema uit het kwaliteitsjaarplan die in 2018
hebben plaatsgevonden. De teamleiders zijn met hun team aan de slag gegaan met de
ontwikkelplannen die zij voor de afdeling/locatie hebben opgesteld. Ieder kwartaal is door
de beleidsmedewerkers kwaliteit de stand van zaken van de ontwikkelplannen
opgevraagd bij de teamleiders, zodat deze besproken konden worden met het
managementteam. Op deze manier kon direct gestuurd worden en ondersteuning werd
aangeboden waar dit nodig was. De resultaten van de ontwikkelplannen, de
kwartaalrapportages voor de planning & control-cyclus, de kwaliteitsindicatoren en
resultaten van project- en werkgroepen zijn input geweest voor het samenstellen van dit
kwaliteitsjaarverslag.
Net als het kwaliteitsjaarverslag 2017 heeft dit kwaliteitsverslag de opbouw van het
kwaliteitskader aangehouden. In hoofdstuk 1 worden de ontwikkelingen op het gebied
van Persoonsgerichte zorg en ondersteuning besproken. Hoofdstuk 2 bevat de gegevens
over Wonen en welzijn en wordt de voortgang op de verschillende sub-thema’s
beschreven. Hoofdstuk 3 gaat over Veiligheid. Hierin worden naast de verschillende
indicatoren voor basisveiligheid ook de ontwikkelingen van de Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling en ontwikkelingen in het kader van brandveiligheid verder
toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt de cyclus van het kwaliteitsjaarplan en het
kwaliteitsjaarverslag beschreven en worden het kwaliteitsmanagementsysteem en het
lerend netwerk en de verwerking van klachten behandeld. Hoofdstuk 5 gaat over
Leiderschap, governance en management waarin de organisatiestructuur kort wordt
toegelicht, het beleidsplan 2019-2021 is beschreven en er wordt vooruitgekeken naar de
VAR/PAR. Hoofdstuk 6 gaat over de Personeelssamenstelling. In dit hoofdstuk wordt de
personeelssamenstelling 2018 weergegeven en wordt een toelichting op het strategisch
personeelsbeleid en het kwaliteitsregister beschreven. Hoofdstuk 7 kijkt naar het gebruik
van hulpbronnen, waarbij korte beschrijvingen worden gegeven over de gebouwde
omgeving,

inzet

van

technologische

hulpbronnen,

de

samenwerking

met

ondersteunende diensten en registratielasten. Tot slot toont hoofdstuk 8 het thema
Gebruik van informatie. Hierin wordt gekeken naar de cliënttevredenheid, Zorgkaart
Nederland, de stuurinformatie-applicatie en de maatregelen in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Achterin dit verslag is een woordenlijst
opgenomen die sommige begrippen en afkortingen verduidelijkt.

Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 6

Loslaten is moeilijk.
De volgende stap, een nieuwe
omgeving.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
‘Persoonsgerichte zorg en ondersteuning’ is het eerste thema uit het kwaliteitskader. Het
is een thema waar Zorggroep Ter Weel in veel opzichten aan voldoet, maar ook een thema
waar de organisatie aan blijft werken en zich verder in wil ontwikkelen. Persoonsgerichte
zorg en ondersteuning is waar het in de zorg voor cliënten om draait. Dit thema bevat
verschillende vereisten. In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de organisatie in
2018 aan deze vereisten heeft gewerkt.
De vereisten uit het thema ‘Persoonsgerichte zorg en ondersteuning’ zijn:
•

Iedere cliënt beschikt uiterlijk 6 weken na opname over een zorgleefplan.

•

Binnen 24 uur zijn zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, eerste
contactpersoon en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een voorlopig zorgplan
(na uiterlijk zes weken definitief).

•

Opstellen van zorgleefplan is op zijn minst belegd bij een verzorgende niveau 3 (IG)
of andere zorgverlener tenminste niveau 3.

•

De vier thema's compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn voor
zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

•

Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze
thema's en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

•

De vier thema's kunnen gebruikt worden voor verbetering, het voeren van
gesprekken en het ontwikkelen van competenties.

1.1 Compassie
Compassie wordt in het kwaliteitskader beschreven als het kennen van de cliënt en
zijn/haar behoeften, wensen, zorgen, problemen en levensvragen. Daarnaast gaat
compassie over het contact leggen met de cliënt en naasten.
Het contact tussen medewerkers en cliënten en naasten verloopt binnen Zorggroep Ter
Weel volgens de gedragscode B.L.I.K.:
•

Begroeten van de cliënt

•

Luisteren naar de cliënt

•

Inleven en vooruitlopen

•

Kan niet, bestaat niet (kom met een alternatief)

In het nieuwe beleidsplan 2019-2021 staan de missie en visie van Zorggroep Ter Weel
beschreven. Hier zijn ‘Zorg uit het Zeeuwse Hart’ en de ‘Ruimte voor Welbevinden’ aan
toegevoegd. In de komende beleidsperiode zal invulling gegeven worden aan de Ruimte
voor Welbevinden.
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De Ruimte voor Welbevinden beschrijft de ruimte die gecreëerd wordt voor zowel de
cliënt als de medewerker en alle betrokkenen rondom de cliënt. Per doelgroep zal
bekeken worden wat men nodig heeft om het welbevinden te verbeteren en op welke
manier Zorggroep Ter Weel hier iets in kan betekenen. Om het concept Ruimte voor
Welbevinden verder uit te werken en in te vullen, is een stuurgroep opgezet. In de
stuurgroep Ruimte voor Welbevinden is het management vertegenwoordigd, zitten
teamleiders zorg en welzijn, beleidsmedewerkers van de stafafdeling en de voorzitter van
de centrale cliëntenraad. Zorggroep Ter Weel werkt met ondernemersteams (6) die allen
vertegenwoordigd zijn binnen de stuurgroep. Ook zijn alle leden van de stuurgroep
aangesloten bij een ambassadeursgroep (zie ook 2.2) op locatie/afdeling. Door de
vertegenwoordiging binnen de ambassadeursgroepen is er een verbinding met de
medewerkers op de afdeling. Zij kunnen meedenken en -helpen met het uitvoeren van
eigen ideeën om het welbevinden te bevorderen.
Een idee van de ambassadeursgroepen dat uitgewerkt is, is het uitplannen van een
medewerker zorg ten behoeve van het welzijn van de cliënten. Op sommige
afdelingen/locaties is men hier in 2018 mee gestart. Iedere dag wordt één medewerker
zorg één uur vrij gepland om iets leuks te doen met een cliënt van de afdeling/locatie. In
2019 zal dit verder uitgerold worden op andere afdelingen/locaties.
Om de cliënt te leren kennen wordt bij het intakegesprek met/van de cliënt de
geschiedenis/levensloop besproken en worden wensen, behoeften en gewoonten op het
gebied van zorg en welzijn geïnventariseerd. Deze vormen de basis voor het zorgleefplan
en zijn leidend voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening. Iedere cliënt heeft een
vaste contactpersoon binnen Zorggroep Ter Weel bij wie de cliënt en naaste terecht
kunnen met vragen.
In 2018 is besloten om een nieuwe functie te introduceren: de medewerker wonen. De
medewerker wonen zal voornamelijk op de huiskamer aanwezig zijn waardoor er meer
aandacht zal zijn voor de cliënt. De werving van de medewerker wonen zal starten in het
eerste halfjaar van 2019.

1.2 Uniek zijn
Zoals in het kwaliteitskader staat beschreven, is iedere cliënt uniek. Zorggroep Ter Weel
levert cliëntgerichte zorg waaraan middels de Ruimte voor Welbevinden nog meer
invulling gegeven zal worden. Iedere cliënt binnen Zorggroep Ter Weel heeft een eigen
zorgleefplan. De cliënt met zijn/haar levensloop, wensen, behoeften en gewoonten staan
hierin centraal. Dit zorgleefplan wordt beheerd door de eerst verantwoordelijk
verzorgende (evv’er)/gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (gvp’er), maar de
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cliënt/naaste zal over de inhoud van het zorgleefplan altijd in regie blijven. Middels het
zorgportaal kan de eerste contactpersoon meelezen in het zorgleefplan.
Trimodale dialoog
De trimodale dialoog is het instrument waarmee Zorggroep Ter Weel de kwaliteit van zorg
en de cliëntentevredenheid meet, in gesprek gaat met cliënten en de cliënten centraal
stelt in hun eigen zorgleefplan. De Trimodale dialoog bestaat uit drie onderdelen:
•

De Interne audit met cliënten: Een dialooggesprek door en met cliënten. Cliënten
van de ene locatie gaan bij cliënten van een andere locatie op bezoek en met elkaar
in

gesprek

over

de

zorg-

en

dienstverlening.

Het

gesprek

wordt

ondersteund/begeleid door een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad.
•

Het cliënttevredenheidsonderzoek: een vrijwilliger gaat aan de hand van een
opgestelde vragenlijst in gesprek met een individuele cliënt of diens
vertegenwoordiger.

•

Dialoog via vernieuwde opzet van het MDO, de zorgleefplanbespreking (ZLB).
Cliënt voert regie in de ZLB.

Interne audits met cliënten
Door middel van de Trimodale dialoog wordt de mening van de cliënten en naasten over
de zorg- en dienstverlening opgehaald. Er wordt naar gestreefd om de interne audits met
cliënten 2-4 keer per jaar plaats te laten vinden. Dit is afhankelijk van hoeveel cliënten er
kunnen en willen deelnemen aan deze audits. Voor deze audits worden cliënten getraind
om in gesprek te gaan met cliënten van een andere locatie. In 2018 hebben er geen
interne audits met cliënten plaatsgevonden. Mits er cliënten zijn die kunnen en willen
deelnemen aan deze audits, worden deze in 2019 voortgezet.
Het cliënttevredenheidsonderzoek
Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt gedurende het gehele jaar uitgezet. De
beleidsmedewerkers kwaliteit maken een planning voor het jaar wanneer op welke
afdeling/locatie het cliënttevredenheidsonderzoek wordt afgenomen. Resultaten uit 2018
worden gepresenteerd in hoofdstuk 8. Doordat het cliënttevredenheidsonderzoek
gedurende het gehele jaar wordt uitgevoerd, is het een continue meting en is de
informatie altijd actueel en kan hier snel actie op worden ondernomen wanneer dit nodig
is. De teamleiders ontvangen twee keer per jaar een terugkoppeling met de resultaten
vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek. Zij kunnen hier met het team mee aan de slag
gaan.
De zorgleefplanbespreking
De zorgleefplanbespreking is in 2018 in de verpleeghuizen georganiseerd volgens de
nieuwe opzet van het MDO. Tijdens de bespreking wordt het zorgleefplan van de cliënt
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besproken. Hierbij zijn de teamleider, evv’er/gvp’er, de specialist ouderengeneeskunde en
de cliënt/naaste aanwezig. Ook kunnen disciplines uitgenodigd worden die te maken
hebben met de cliënt. In 2018 is de werkgroep ‘ZLB in het verzorgingshuis’ bezig geweest
om het multidisciplinaire overleg op een vergelijkbare manier te organiseren als de
zorgleefplanbespreking in het verpleeghuis. Hierbij is het betrekken van de huisartsen bij
de bespreking de grootste uitdaging. Doordat cliënten zelf hun huisarts kunnen kiezen,
moet Zorggroep Ter Weel met veel verschillende artsen samenwerken. De werkgroep ‘ZLB
in het verzorgingshuis’ zal in 2019 worden afgerond. Er zal dan een document opgesteld
worden met informatie hoe de ZLB in het verzorgingshuis georganiseerd moet worden.
In 2018 zijn al wel een aantal verzorgingshuizen gestart met een ZLB in plaats van een
MDO. In de ZLB zit de cliënt/naaste bij de bespreking en kunnen er direct vragen gesteld
worden of wensen worden doorgegeven. Op deze manier blijft de cliënt in regie van zijn
eigen zorgleefplan.

1.3 Autonomie
Bij het thema autonomie gaat het over het behouden van eigen regie over leven en
welbevinden, ook bij zorg in de laatste levensfase. Zorggroep Ter Weel beschikt nog niet
over een protocol palliatieve terminale zorg. In 2018 zijn verschillende initiatieven gestart
voor zorg in de laatste levensfase. Verschillende medewerkers van afdelingen hebben
cursussen gevolgd voor het verlenen van palliatieve zorg. Door teamleiders en
medewerkers zorg is aangegeven dat er behoefte is aan een pool van vrijwilligers die
ingezet kunnen worden tijdens de palliatief terminale zorg voor een cliënt. Hiervoor is
contact gelegd met het hospice ‘Het Clarahofje’ zodat daar kan worden aangesloten bij
scholingen. Ook is aan het einde van het jaar gestart met een pilot met een waakmand.
Dit is een mand met spullen die door de naasten gebruikt kan worden wanneer zij bij een
cliënt waken tijdens de laatste levensfase.
Begin 2019 is er een werkgroep ‘Palliatieve Zorg in de verpleeghuizen’ gestart. Het doel
hiervan is om de palliatieve zorg te beschrijven en ervoor te zorgen dat deze wordt
uitgevoerd volgens de beschreven professionele standaarden. In de werkgroep zitten
twee teamleiders, twee welzijnscoaches, een verzorgende psychogeriatrie, een
verzorgende somatiek, een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een lid van
het Verpleegkundig Interventie Team en een beleidsmedewerker van de stafafdeling.

1.4 Zorgdoelen
Zoals eerder al is benoemd, is de cliënt in regie van zijn eigen zorgleefplan. Zorggroep Ter
Weel werkt met het digitaal cliëntdossier van Plancare 2. Wanneer cliënten naar
Zorggroep Ter Weel verhuizen wordt binnen 24 uur een cliëntplan opgesteld. Deze eerste
versie van het cliëntplan bevat de meest urgente afspraken over de cliënt en de zorg die
geleverd moet worden. De eerste zes weken na verhuizing is een observatieperiode die
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wordt afgesloten met een evaluatie. Er is dan een cliëntplan dat minimaal twee keer per
jaar wordt geëvalueerd tijdens de zorgleefplanbespreking.
Het cliëntplan bevat altijd;
•

Het zorgleefplan (zorgvragen en doelen) met bijbehorende Werkplannen (acties bij
de zorgdoelen)

•

Het cliëntbeeld (beschrijft de cliënt aan de hand van vier domeinen)

•

Risico-inventarisatie

•

Een overzicht van de medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt en
indien van toepassing voor de zorgvraag van de cliënt:
o

De juridische en wettelijke status

o

Algemene afspraken

In 2018 is het multidisciplinaire overleg (MDO) veranderd in de zorgleefplanbespreking,
om de cliënt meer bij de zorg te betrekken. Voor de opzet van dit overleg is de beslissing
gemaakt om minder disciplines aan te laten sluiten, zodat het voor de cliënt niet te druk
wordt. Omdat men in Zorggroep Ter Weel multidisciplinair samenwerkt om de juiste zorgen dienstverlening aan de cliënt te leveren, zijn er wel verschillende overleggen tussen de
disciplines. Voorbeelden hiervan zijn het ELF-overleg (Ergotherapeut, Logopedist, en
Fysiotherapeut), het overleg met de psychologen en specialisten ouderengeneeskunde
(so’s), het so-overleg (een overleg met de so’s en de managers zorg, welzijn en
behandeling), het vakgroepoverleg (alle so’s), en het overleg tussen so’s en
diabetesverpleegkundige.
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Deze stap neemt u niet alleen,
maar samen met ons.
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2. Wonen en welzijn
Het tweede thema uit het kwaliteitskader is ‘Wonen en welzijn’. Zorggroep Ter Weel heeft
in 2018 op verschillende manieren gewerkt aan kwaliteitsverbetering op de vereisten
binnen dit thema:
•

Vijf thema's zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en
welzijn (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus
verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, wooncomfort).

•

Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze
thema’s en deze zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

•

Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de
verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.

2.1 Zingeving
Cliënten en hun naasten kunnen in gesprek over levens- en zinvragen met de aan
Zorggroep Ter Weel verbonden geestelijk verzorger. Dit staat los van een religieuze of
kerkelijke stroming. Zorgverleners hebben aandacht voor signalen van cliënten, wanneer
zij specifieke vragen hebben of zich eenzaam voelen. Wanneer dit opgemerkt wordt door
een zorgverlener, gaat de zorgverlener met de cliënt/naaste in gesprek.
In 2018 is de formatie van de pastor uitgebreid met 0,22 FTE. Naast deze uitbreiding heeft
er in 2018 ook een uitbreiding plaatsgevonden op de formatie van de psycholoog met 1
FTE. Naast de aandacht die de psycholoog heeft voor de cliënten, wordt ook aandacht
besteed aan naasten en medewerkers. De psychologen geven scholingen en voorlichting
aan naasten, medewerkers en vrijwilligers over ziektebeelden en hoe om te gaan met
bepaald gedrag. Sinds 2018 is er een psycholoog in regio Goes en een psycholoog in regio
Reimerswaal werkzaam. Door deze uitbreiding zijn de psychologen meer aanwezig op de
locaties en gemakkelijker bereikbaar.

2.2 Zinvolle dagbesteding
Alle medewerkers van de organisatie zetten zich maximaal in om ervoor te zorgen dat
cliënten kunnen genieten van een dagbesteding die aansluit bij hun behoeften, wensen
en interesses. Voor welzijn is onderscheid gemaakt in doelgroepen om een zo passend
mogelijk aanbod aan dagbesteding samen te stellen. Deze verdeling is als volgt:
1. Concept welzijn binnen kleinschalig wonen (psychogeriatrie)
2. Concept welzijn binnen de somatische zorg (verpleeghuis en woonzorgcentrum)
3. Concept welzijn voor GGZ-cliënten
4. Concept welzijn binnen de dagbesteding
5. Concept welzijn samen (uit) in de wijk
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Iedere cliënt die bij Zorggroep Ter Weel komt wonen, krijgt zo snel mogelijk na de
verhuizing een gesprek met een welzijnscoach. De welzijnscoach kijkt samen met de cliënt
en/of naaste waar de wensen en interesses van de cliënt liggen op het gebied van welzijn.
Aan de

hand van

deze wensen wordt er

voor

de

cliënt een individueel

welzijnsarrangement opgesteld.
Net als in 2016 en 2017, zijn er ook in 2018 extra middelen vanuit het plan Waardigheid
en Trots beschikbaar voor alle intramurale cliënten van de organisatie. De cliënten
ontvangen een persoonlijk budget van € 100,--, dat besteed wordt ten behoeve van het
welzijn van de cliënt. Voorbeelden van leuke activiteiten die hiervan georganiseerd zijn in
2018 zijn: high tea op de afdeling, rondvaart op de boot om zeehonden te spotten,
workshops op de Timmerschool, lunchen met medebewoners bij Van der Valk, bezoek
aan een wedstrijd van NAC, bezoek aan de Efteling en bezoek aan Sealife in Scheveningen.
Naast de individuele wensen worden er wekelijks andere activiteiten georganiseerd zoals
spelletjesmiddagen, koken met basisscholen, bloemschikken, modeshows, optredens,
bingo, wandelingen, duofietsen, markten, bezoek aan de schaapskooi, bezoek aan de
bibliotheek en mosselmaaltijden.
Naast de aandacht voor de activiteiten en dagbesteding wordt er binnen Zorggroep Ter
Weel ook extra aandacht besteed aan beweegstimulering ter bevordering van de
zelfredzaamheid en het meer in contact brengen van de bewoners met de natuur.
Eind 2017 is een studente van de opleiding sportkunde aan de Hogeschool Zeeland
gestart met een onderzoek naar het beweeggedrag van cliënten en hoe het
(activiteiten)aanbod van Ter Weel hierop kan aansluiten. Naast haar onderzoek is zij actief
bezig geweest met het organiseren van activiteiten in de beweegtuin. Na haar afstuderen
is zij werkzaam gebleven op de afdeling fysiotherapie en heeft zij verder invulling gegeven
aan haar onderzoek. Zij heeft middels activiteiten, instructies voor medewerkers en
beweegboxen op de afdelingen een duurzaam beweegprogramma opgezet.
Begin 2018 heeft Zorggroep Ter Weel zich aangesloten bij een programma van IVN: Grijs,
Groen en Gelukkig. Hiermee is de organisatie koploper van het programma en zorgt Ter
Weel ervoor dat er meer aandacht besteed wordt aan de natuur. Uit verschillende
wetenschappelijke studies is gebleken dat contact met de natuur goed is voor een
gezonde en gelukkige oude dag. Door het programma probeert de organisatie de
natuurbeleving voor de cliënten te stimuleren en een inspiratie te zijn voor andere
zorgcentra. Een aantal medewerkers en vrijwilligers van de verschillende locaties hebben
de cursus Grijs, Groen en Gelukkig gevolgd. Hierin hebben ze geleerd om groen als middel
in te zetten voor een zinvolle dagbesteding.
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Voorbeelden van initiatieven die in 2018 bij Zorggroep Ter Weel hebben plaatsgevonden
zijn: het koken met seizoens-groenten voor cliënten, natuurkoffers op de afdelingen,
cliënten in contact met dieren brengen, het bezoek van een kettingzaagkunstenaar op alle
locaties van Zorggroep Ter Weel en het plaatsten van vogelvoedercontainers op de ramen
in bijvoorbeeld huiskamers.
Om de tevredenheid van cliënten te meten over activiteiten zijn een paar vragen over
welzijn opgenomen in het cliënttevredenheidsonderzoek. Onderstaande tabel geeft de
resultaten weer op het thema welzijn in 2018. Cliënten/naasten scoren deze stellingen
van 1-5. Scores onder de 4 worden gemarkeerd, zodat hier extra aandacht aan besteed
kan worden.
Stelling
Ik ben op de hoogte van het activiteitenprogramma in huis.
Ik ben tevreden over het activiteitenarrangement.
Ik word betrokken bij activiteiten.
Ik ben tevreden over begeleiding en hulp bij de activiteiten.
De kosten van activiteiten hebben geen invloed op mijn deelname aan
de activiteiten.
Ik word extra gestimuleerd om meer te bewegen voor mijn gezondheid.

Gem.

Gem.

2017

2018

4,6
4,3
4,3
4,5
4,4

4,5
4,4
4,3
4,5
4,6

3,9

4,2

Tabel 1: Cliënttevredenheid onderdeel ‘Welzijn’

Om de samenwerking tussen zorg en welzijn te bevorderen, zijn ambassadeursgroepen
samengesteld per afdeling/locatie. In deze ambassadeursgroepen zitten medewerkers
vanuit zorg, welzijn en ondersteunende diensten. In de ambassadeursgroepen bekijkt
men hoe men elkaar kan ondersteunen om het welbevinden van de cliënten te vergroten
en worden hierover onderling afspraken gemaakt. De ambassadeursgroepen komen
iedere zes weken bij elkaar voor overleg.

2.3 Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
In 2018 is men in heel Zorggroep Ter Weel gestart met het ‘verzorgend wassen’. Het
verzorgend wassen is geïntroduceerd omdat het voordelen heeft voor zowel cliënt als
zorgverlener. De grootste voordelen voor de cliënt zijn:
•

Verbetering van de huidconditie

•

Gebruik van lotions, olie & medicinale zalven neemt af

•

Verzorgend wassen is minder belastend voor de cliënt

•

Er blijft meer energie over voor andere activiteiten

•

Het vergroot de zelfredzaamheid van de cliënt

•

Cliënt kan makkelijker onderdelen van het wassen zelf uitvoeren

•

Meer rust tijdens de verzorging
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2.4 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
Voor 2018 heeft iedere teamleider voor zijn/haar afdeling een ontwikkelplan opgesteld.
In deze ontwikkelplannen is er door verschillende afdelingen/locaties aandacht besteed
aan de naasten en vrijwilligers.
Zorggroep Ter Weel heeft nog geen mantelzorgbeleid of vrijwilligersbeleid. Het idee was
om deze twee beleidsdocumenten samen te voegen tot een participatiebeleid. Er is
uiteindelijk voor gekozen deze toch los te koppelen omdat vrijwilligers en mantelzorgers
twee verschillende groepen zijn, waar op een verschillende manier aandacht aan besteed
moet worden.
In 2018 is er op verschillende manieren gewerkt aan de betrokkenheid en het geven van
aandacht aan naasten van cliënten. In ieder ontwikkelplan is aandacht besteed aan
familieparticipatie. Voorbeelden van ondernomen acties zijn: familieparticipatie
bespreekbaar maken tijdens het teamoverleg. Omdat er nog geen mantelzorgbeleid is,
zijn afdelingen/locaties zoekende in hoe naasten het best geïnformeerd kunnen worden
over de zorg en hoe zij hier het best bij betrokken kunnen worden. Daarnaast zijn op
verschillende afdelingen/locaties familiebijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier
worden naasten ingelicht over de rollen binnen een afdeling/locatie en over wat familie
nog kan betekenen.
Naast de initiatieven op de afdelingen/locaties, is er een cliëntenportaal opgezet. In dit
portaal kan de eerste contactpersoon van de cliënt meelezen over de cliënt. Tevens kan
men hierin reageren.
Een ander initiatief om zowel cliënt als naaste meer te betrekken bij de zorg is de
zorgleefplanbespreking (zie paragraaf 1.2). De betrokkenheid van de cliënt/naaste bij de
zorgleefplanbespreking wordt als prettig ervaren door alle partijen.
Naast de mantelzorgers zijn bij Zorggroep Ter Weel gemiddeld 850 vrijwilligers actief. Zij
worden ingezet op diverse woongroepen, tijdens dagbesteding en activiteiten. Net als
voor de mantelzorgers zijn voor de vrijwilligers ook ontwikkelpunten opgenomen in de
ontwikkelplannen van de afdelingen/locaties.
In 2018 zijn op vrijwel alle afdelingen scholingen voor vrijwilligers georganiseerd over de
ziektebeelden die cliënten op de afdeling hebben. Er worden handvatten aan de
vrijwilligers aangereikt, zodat vrijwilligers beter hulp kunnen verlenen.
De vrijwilliger wordt binnen Zorggroep Ter Weel zeer gewaardeerd en er wordt bekeken
hoe men de vrijwilligers meer bij het team en de organisatie kan betrekken.
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In november is het nieuwe beleidsplan toegelicht, met de nieuwe visie voor de komende
beleidsperiode. Hierin wordt apart aandacht besteed aan naasten en vrijwilligers. Het
plan is tijdens inspiratieavonden op een externe locatie toegelicht aan alle medewerkers.
In juni 2019 zullen deze inspiratiebijeenkomsten ook voor de vrijwilligers worden
georganiseerd. Voor die tijd zal het vrijwilligersbeleid zijn opgesteld. Dit wordt tijdens de
inspiratiebijeenkomsten aan de vrijwilligers gepresenteerd.

2.5 Wooncomfort
2.5.1 Woonomgeving
Bij Zorggroep Ter Weel heeft iedere cliënt een eigen kamer/appartement. De eigen ruimte
wordt door de cliënt en/of naasten zelf ingericht. Op deze manier heeft de cliënt een
ruimte die prettig, herkenbaar en naar eigen wensen is ingericht. Voor de
gemeenschappelijke ruimtes die deel uitmaken van de directe woon- en leefomgeving van
de cliënt, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van de
doelgroep van een afdeling/locatie.
Stelling
Ik voel me veilig binnen de afdeling.
Ik ben tevreden over het gebruiksgemak van de apparatuur in mijn
kamer/appartement, denk hierbij aan verwarming, tv, zonwering,
lichtknoppen, gordijnen etc.
Ik ben tevreden over het verhelpen van technische
mankementen/storingen in mijn kamer/appartement.
Ik ben tevreden over de schoonmaak van mijn kamer/appartement.

Gem.
2017
4,8
4,4

Gem.
2018
4,7
4,0

4,4

4,2

4,2

4,1

Tabel 2: Cliënttevredenheid onderdeel ‘Woonomgeving’

Er is een lichte daling van de score van cliënttevredenheid te zien op het thema
‘Woonomgeving’.

Dit

heeft

onder

andere

te

maken

met

het

aantal

cliënttevredenheidsonderzoeken dat is afgenomen in 2018. Dit is minder geweest dan het
voorgaande jaar. Opmerkingen die verder over de woonomgeving gemaakt zijn, gaan
over apparatuur die niet gebruiksvriendelijk is en over de schoonmaak. Zorggroep Ter
Weel heeft een samenwerking met Hago Nederland B.V. In 2019 zal een enquête
gehouden worden over de schoonmaak, om te kijken over welke punten men tevreden is
en welke punten verbeterd kunnen worden. Aan de hand van de resultaten van de
enquête kunnen evaluaties plaatsvinden en nieuwe afspraken gemaakt worden met Hago
Nederland B.V.
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Voortgang bouwplannen Zorggroep Ter Weel
In het kwaliteitsjaarverslag 2017 is een stuk opgenomen over de voortgang van de
bouwplannen van Zorggroep Ter Weel. In de beleidsperiode 2019-2021 vinden er twee
grote nieuwbouwprojecten plaats: het Gasthuis en het verzorgingsgedeelte van Ter Weel
Krabbendijke, Nieulande.
Project nieuwbouw Nieulande
Het verzorgingshuisgedeelte van Ter Weel Krabbendijke, Nieulande, zal vervangen
worden door nieuwbouw. De nieuwbouw zal beschikken over 34 appartementen die
gehuurd kunnen worden en waar bewoners zorg op maat af kunnen nemen. Ook zullen
er 13 appartementen ingericht worden voor tijdelijke opvang. Daarnaast worden enkele
huiskamers ingericht voor dagopvang en dagbesteding en komt er een multifunctionele
ruimte waarin de bibliotheek zich zal vestigen en waar activiteiten georganiseerd kunnen
worden.
Project nieuwbouw Gasthuis
Het Gasthuis in het centrum van Goes zal ook vervangen worden door nieuwbouw. In het
nieuwe complex zullen 132 appartementen komen, 86 huurappartementen en 46
koopappartementen. Van deze appartementen zullen er 24 appartementen en 3
huiskamers beschikbaar blijven voor Zorggroep Ter Weel, waar zorg op maat geleverd kan
worden. Het complex zal dienen als een servicepunt met diensten en welzijnsactiviteiten
voor bewoners en omwonenden. Ook zal er een brasserieachtige ruimte gerealiseerd
worden.
In 2018 zijn de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt in werkgroepen. In 2019
zal het project van Nieulande starten en zullen de cliënten verhuizen naar een tijdelijke
huisvesting. De sloop van het Gasthuis is voorzien in 2020 starten.
2.5.2 Maaltijden
De maaltijden zijn voor veel cliënten een belangrijk moment van de dag. Op de
kleinschalige woongroepen wordt aandacht besteed aan het eten en de bereiding
hiervan. In de woonkamers koken zorgverleners zelf en worden cliënten die dit willen en
kunnen hierbij betrokken. Naast de zorgverleners zijn er op sommige afdelingen
vrijwilligers of naasten die ondersteunen bij de bereiding of het nuttigen van de
maaltijden. In Ter Weel Goes is een winkeltje waar de zorgverleners van een afdeling
boodschappen kunnen doen met een cliënt. In 2018 is het assortiment uitgebreid en kan
men in het winkeltje terecht voor boodschappen, tijdschriften, kaarten en leuke attenties.
Op de afdelingen waar niet wordt gekookt, wordt het eten geregenereerd. In de centrale
keuken in Ter Weel Goes worden de maaltijdcomponenten bereid en deze worden op de
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afdelingen uitgeserveerd met een meals-on-wheels wagen. Cliënten kunnen hun maaltijd
zelf samenstellen en zelf de grootte van de porties bepalen.
Stelling
Ik vind het ontbijt smaakvol.
Ik vind de variatie van het ontbijt voor mij goed.
Ik vind de middagmaaltijd smaakvol.
Ik vind de variatie van de middagmaaltijd voor mij goed.
Ik vind de avondmaaltijd smaakvol.
Ik vind de variatie van de avondmaaltijd voor mij goed.
Ik vind de hoeveelheden per maaltijd goed.

Gem.
2017

Gem.
2018

4,5
4,5
4,3
4,4
4,4
4,5
4,7

4,4
4,3
4,2
4,3
4,3
4,4
4,5

Tabel 3: Cliënttevredenheid onderdeel ‘Maaltijden’

Er is een lichte daling van de cliënttevredenheid op het thema maaltijden geconstateerd.
Er werden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt dat cliënten bepaalde gerechten niet
herkenden of dat zij het eten niet zo smaakvol vonden. In 2019 wordt hier aandacht aan
besteed door middel van kookcursussen voor medewerkers.
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Zorg vanuit het Zeeuwse hart,
voor het Zeeuwse hart.
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3. Veiligheid
Het derde thema uit het kwaliteitskader is het thema ‘Veiligheid’. Dit thema bevat de
volgende vereisten:
•

Vier thema's van basisveiligheid zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het
leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis
van deze vier thema's op te nemen in het kwaliteitsverslag (medicatie, decubitus,
vrijheid beperkende maatregelen, preventie acute ziekenhuisopnamen).

•

Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het
betreffende verslagjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het
Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de
aanleverspecificaties van het Zorginstituut.

•

Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik
van een lokale of regionale incidentencommissie.

In 2018 heeft Zorggroep Ter Weel de kwaliteitsindicatoren over 2017 aangeleverd bij de
Openbare Database van het Zorginstituut. In het najaar van 2018 zijn deze indicatoren
bijgesteld en is een nieuwe set indicatoren gepresenteerd. De nieuwe set indicatoren
waarmee veiligheid in de verzorgings- en verpleeghuizen wordt gemonitord is:
medicatieveiligheid, decubitus, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking en
Advanced Care Planning.
Zorggroep Ter Weel heeft de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening hoog in het
vaandel en daarom is het verbeteren hiervan een proces waar de organisatie doorlopend
aan werkt. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van kwaliteit en het belang hiervan wordt
door iedereen in de organisatie onderschreven.

3.1 Basisveiligheid
3.1.1 Risico-inventarisatie
Voor iedere cliënt van Zorggroep Ter Weel wordt een risico-inventarisatie gemaakt. Deze
risico-inventarisatie wordt binnen zes weken na opname in het zorgleefplan van de cliënt
opgenomen. Wanneer er sprake is van risico’s dan worden er acties in het zorgleefplan
geformuleerd om deze risico’s te beperken. De risico-inventarisatie kan op ieder moment
aangepast worden, wanneer de toestand van de cliënt verandert. De risico-inventarisatie
wordt in ieder geval elk half jaar met de zorgleefplanbespreking geëvalueerd.

3.1.2 Externe audit
Zorggroep Ter Weel heeft een goedwerkend kwaliteitsmanagementsysteem dat ieder jaar
geaudit wordt volgens het HKZ -schema door het Keurmerkinstituut. In 2018 heeft de
Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 22

externe audit plaatsgevonden op 16 en 17 juli. Tijdens deze audit is de organisatie
overgegaan van schema 2010 naar HKZ schema 2015. De audit in juli was een controleaudit binnen de certificatiecyclus. Het was een geslaagde audit, met een goed resultaat.
Uit de audit kwamen enkele verbeterpunten die direct opgepakt zijn door het
managementteam, de beleidsmedewerkers kwaliteit en overige betrokken afdelingen.
Tijdens de audit is er, mede door aanpassingen in het schema, aandacht besteed aan de
risico-inventarisatie binnen de gehele organisatie. Volgens het HKZ-schema moet
Zorggroep Ter Weel periodiek bepalen wat de risico’s en mogelijkheden van de
organisatie zijn. Hiervoor is Zorggroep Ter Weel bezig met een risico-inventarisatie op
verschillende processen binnen de organisatie. In 2018 is er een risico-inventarisatie
uitgevoerd op het intakeproces van de zorg, het kasverkeer en het HRM-proces. Deze
risico-inventarisaties zijn uitgevoerd door de afdeling interne controle. De afdeling
kwaliteit zal samen met de afdeling interne controle overige risico-inventarisaties
oppakken binnen de organisatie in 2019.

3.1.3 Incidentmeldingen
Zoals in elke organisatie, komen er ook binnen Zorggroep Ter Weel incidenten voor. Om
hiervan te leren worden deze gemeld met een Melding incident Cliënt (MiC) of een
Melding incident Medewerker (MiM). Alle MiC-meldingen komen terecht bij de MiCcommissie. De samenstelling van de MiC-commissie is in 2018 aangepast, zodat deze een
meer nauwkeurige afspiegeling vormt van de organisatie. In de commissie zitten een
teamleider van een verzorgingshuis (voorzitter), een teamleider verpleeghuis, een
specialist ouderengeneeskunde, een doktersassistente, een gvp’er (gespecialiseerd
verzorgende psychogeriatrie), een fysiotherapeut, een apotheker en een VIT’er (lid
Verpleegkundig Interventieteam). Bij de commissie is ook een beleidsmedewerker
kwaliteit aangesloten ter bevordering van analyse van de gegevens en het gehele proces.
De MiC-commissie bespreekt de MiC-meldingen, analyseert en geeft een terugkoppeling
aan de teamleiders, zodat zij dit met hun team kunnen bespreken. Jaarlijks wordt er een
jaarverslag opgesteld met hierin resultaten en adviezen voor het managementteam.
De MiM-meldingen worden in behandeling genomen door een HRM-adviseur. Er wordt
een terugkoppeling gegeven aan de teamleider van de afdeling en er wordt bekeken of er
directe hulp geboden kan worden aan de betreffende medewerker. Een gehele analyse
van de MiM-meldingen wordt gedaan in het Arbo-jaarverslag.
Wanneer er ernstige incidenten plaatsvinden, moet beoordeeld worden of het een
incident of een calamiteit betreft. Wanneer het een calamiteit wordt bevonden, dan wordt
dit niet alleen intern gemeld, maar ook bij de inspectie (IGJ). In 2018 heeft er één calamiteit
plaatsgevonden die bij de IGJ is gemeld. Er is een onderzoek gestart waarbij een externe
voorzitter uit een collega-instelling is aangesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat
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Zorggroep Ter Weel juist heeft gehandeld. Door middel van het onderzoek wordt veel van
de situatie geleerd zodat risico op herhaling in de toekomst zo veel mogelijk ingeperkt
wordt en in de toekomst zal gestreefd worden om dergelijke situaties te voorkomen.
Om te blijven leren en verbeteren op het gebied van kwaliteit en veiligheid, is er een
planning & control-cyclus. Dit is vormgegeven

door bijeenkomsten van het

managementteam en de beleidsmedewerkers kwaliteit. Voorafgaand aan de bijeenkomst
stellen de beleidsmedewerkers kwaliteit een kwartaalrapportage op waarin aandacht
besteed wordt aan de verschillende kwaliteitsindicatoren. In 2018 is er vier keer een
bijeenkomst geweest. In de rapportages worden analyses uitgevoerd op afdelings-,
locatie- en organisatieniveau. Op de afdelingen wordt door de teamleider en het team op
cliëntniveau gekeken naar de meldingen.
Onderstaande paragrafen zullen aandacht besteden aan de kwaliteitsindicatoren die
benoemd staan in het kwaliteitskader.

3.2 Medicatieveiligheid
In 2018 is tijdens de externe audit van het Keurmerkinstituut aandacht besteed aan de
medicatieveiligheid. Binnen Zorggroep Ter Weel werken medewerkers zorg volgens de
medicatiedistributieprotocollen. Een bevinding uit de externe audit was dat de
protocollen verouderd waren. Doordat Zorggroep Ter Weel werkzaam is in twee regio’s
en hierdoor ook te maken heeft met verschillende huisartsen en apotheken, werden er
verschillende afspraken gemaakt en protocollen gehanteerd. Na de audit zijn alle
medicatiedistributieprotocollen geëvalueerd en herschreven. Er zijn afspraken gemaakt
met de huisartsen en apotheken om op een gelijke manier te werken. Hierdoor zal
Zorggroep Ter Weel werken met twee medicatiedistributieprotocollen, één voor de
verzorgingshuizen en één voor de verpleeghuizen.
Wanneer er medicatiefouten gemaakt worden, maakt de betrokken medewerker een
MiC-melding via PlanCare2. Iedere teamleider stuurt per kwartaal een overzicht van alle
MiC-meldingen van de afdeling met daarbij de genomen acties om incidenten in de
toekomst te voorkomen naar de MiC-commissie. Het verdere verloop van de MiCmeldingen staat beschreven onder paragraaf 3.1.
In onderstaande grafiek is te zien hoeveel medicatiemeldingen er per afdeling per
kwartaal gemaakt zijn. In 2018 zijn in totaal 1424 meldingen gemaakt, een lichte daling
ten opzichte van 2017 waarin 1641 meldingen gemaakt zijn. In het jaarverslag van de MiCcommissie is aangegeven dat er nadrukkelijk aandacht besteed moet worden aan het
verminderen van de medicatiefouten. Hiervoor zijn adviezen opgesteld aan het
managementteam.
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In 2017 was het advies om te gaan werken met digitaal aftekenen van medicatie. In
oktober 2018 is NCare gestart met de voorbereidingen voor het implementeren van de
pilot digitaal aftekenen op locatie Sint Maarten in de Groe. In de derde week van januari
2019 zal daadwerkelijk gestart worden met de pilot (het gebruiken van devices voor
digitaal aftekenen op de afdelingen). Verder zijn in 2018 de wensen geïnventariseerd voor
nieuwe medicijnwagens op de afdelingen. Deze zijn kenbaar gemaakt aan de managers
zorg van Zorggroep Ter Weel. Verwachting is dat dit in 2019 wordt gerealiseerd.

Grafiek 1: Medicatie-incidenten 2018 per kwartaal per afdeling

3.3 Decubituspreventie
Decubitus komt niet of nauwelijks voor binnen Zorggroep Ter weel. De organisatie maakt
gebruik van decubitusmatrassen, antidecubitusmaterialen en er is een goed
decubitusbeleid. Cliënten worden door de zorgmedewerkers goed in de gaten gehouden
en er worden maatregelen getroffen wanneer er decubitus dreigt te ontstaan. Decubitus
is onderdeel van de risico-inventarisatie en eventuele risico’s worden minimaal
halfjaarlijks geëvalueerd.
Tijdens de ADL-momenten worden cliënten gecontroleerd op huidletsel, vooral bij
bedlegerige cliënten en cliënten die rolstoelafhankelijk zijn.
In 2018 is een nieuwe methode van het ‘Verzorgend wassen’ geïntroduceerd. Er wordt
sinds juni 2018 op alle afdelingen gebruik gemaakt van kant-en-klare disposable
washandjes met lotion bij de cliënten waarbij gebruik gemaakt wordt van het ‘Verzorgend
wassen’. Het ‘Verzorgend wassen’ heeft voordelen voor zowel de cliënt als voor de
zorgverlener. Het verbetert de huidconditie, het is voor cliënten en voor zorgverleners
minder belastend, het bevordert de zelfredzaamheid van de cliënt en het zorgt voor een
verminderde werkdruk.
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3.4 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking
Binnen Zorggroep Ter Weel wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke vorm van vrijheid
voor de cliënten. De inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen (m&m’s)
wordt daarom zo veel mogelijk beperkt.
De specialist ouderengeneeskunde is degene die erbij wordt betrokken als overwogen
wordt om een vrijheidsbeperkend(e) middel of maatregel in te zetten. Wanneer een
middel of maatregel ingezet wordt, wordt deze tijdens de eerstvolgende artsenvisite
geëvalueerd. De artsenvisite vindt wekelijks plaats. Wanneer een middel of maatregel
ingezet blijft bij een cliënt, wordt deze tijdens iedere zorgleefplanbespreking geëvalueerd.
Hierbij zijn de specialist ouderengeneeskunde, de teamleider, de gvp’er/evv’er en de cliënt
en/of naaste aanwezig.
In onderstaande tabel is te zien wat het aantal ingezette middelen & maatregelen zijn in
2017 en in 2018 per afdeling. Er is wisselend een toename of afname van de m&m’s.
Locatie/afdeling

Ter Weel Goes
Abbekindershof
De Mooije Staak
De Schenge
Sint Maarten i.d. Groe
Barbesteijn
Gasthuis
Kolveniershof
Hoogkamer
Randhof
Binnenpoort
Steenen Beer
Moerzicht
Ostrea
Mytilus
Hof Cruninghe
Langeviele
De nieuwe Vliedberg
De Batsen Toren
Maria-Oord
Ter Weel Krabbendijke
Hoge Hoeve
Stroodorpe

% cliënten
M&M
2017

% cliënten
M&M
2018

Aantal
cliënten
M&M
2018

Aantal
cliënten
aanwezig
2018

2,1%
90,0%
68,3%

0%
82,9%
87,8,3%

0
34
36

48
41
41

6,3%

9,4%

6

64

39,4%
20,0%

54,1%
0%

20
0

37
31

58,3%
10%

43,5%
18,9%

10
14

23
74

90,0%
25,6%

95,0%
10,3%

19
4

20
39

64,2%

78,6%

11

14

77,8%
10,0%

94,4%
17,0%

17
8

18
47

47,0%
1,6

39,4%
8,1

13
3

33
37

Tabel 4: Inzet middelen & maatregelen 2018
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In de analyses van de cijfers is te zien dat er met name elektronische middelen worden
ingezet, zoals een camera of alarmsysteem (145 maal). Daarnaast werden er veelal
mechanische middelen, zoals een bedhek, ingezet (55 maal).
Op de afdelingen is men ook in 2018 bezig met het terugdringen van vrijheidsbeperkende
maatregelen. Voorbeelden van initiatieven zijn het volgen van GRiP-scholingen door
zorgmedewerkers. Tijdens de GRiP-scholingen leren medewerkers om te gaan met
onbegrepen gedrag van cliënten. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag en
vervolgens wordt geprobeerd om dit te voorkomen. De GRiP-scholingen worden verzorgd
door de psychologen van Zorggroep Ter Weel. Ook na de scholing bieden zij hulp op de
afdeling om het probleemgedrag te voorkomen. Een ander initiatief voor het
terugdringen van de m&m’s is dat op een aantal afdelingen van verzorgingshuizen
huiskamers gecreëerd zijn. Cliënten die onrustig zijn kunnen hierheen komen voor
contact en dagbesteding. Op die manier is er meer toezicht op de cliënten en behouden
zij hun vrijheid.

3.5 Advanced Care Planning
In 2018 is de kwaliteitsindicator ‘Preventie acute ziekenhuisopname’ vervangen door de
nieuwe indicator ‘Advanced Care Planning’. Deze indicator houdt in dat gekeken wordt
naar de afspraken die rondom het levenseinde met cliënten en/of hun naasten gemaakt
worden.
Bij Zorggroep Ter Weel wordt door de specialist ouderengeneeskunde met iedere cliënt
in het verpleeghuis de afspraak over het wel of niet reanimeren besproken. Deze wordt
vastgelegd in het zorgplan van de cliënt en is direct te zien wanneer het zorgplan geopend
wordt. Ook andere afspraken rondom het levenseinde worden vastgelegd in het
zorgdossier wanneer deze zijn besproken of bekend zijn. Te denken valt aan wel of geen
ziekenhuisopname, wel of niet starten met een levensverlengende behandeling of een
euthanasieverklaring.
Voor de cliënten in het verzorgingshuis wordt aan de huisarts van de cliënt gevraagd om
afspraken te maken met de cliënt over zaken die betrekking hebben op het levenseinde.
Ook deze afspraken worden in het zorgplan van de cliënt vastgelegd zodra deze bij ons
bekend zijn.

3.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Zorggroep Ter Weel verwacht dat medewerkers in alle contacten met cliënten attent zijn
op signalen die kunnen duiden op ouderenmishandeling en dat zij effectief reageren op
deze signalen. Om hen hierbij te ondersteunen heeft Zorggroep Ter Weel in 2013 een
stappenplan opgesteld dat medewerkers dienen te doorlopen bij signalen van
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ouderenmishandeling. In 2018 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
uitgebreid met een afwegingskader dat ondersteunt bij de besluitvorming over de
vervolgstappen na signalering van ouderenmishandeling. Het ‘Stappenplan bij signalen of
vermoedens van ouderenmishandeling voor medewerkers van Zorggroep Ter Weel’ is
daarom in 2018 door maatschappelijk werk en de beleidsmedewerkers kwaliteit herzien
en uitgebreid met dit afwegingskader. In 2019 zal de herziene versie van het stappenplan
verder worden geïmplementeerd in de organisatie.
Zorggroep

Ter

Weel

heeft

een

aandachtfunctionaris

ouderenmishandeling

(maatschappelijk werk) aangesteld bij wie de medewerkers met hun signalen terecht
kunnen.

3.7 Brandveiligheid
Naast zorginhoudelijke veiligheid besteedt Zorggroep Ter Weel ook veel aandacht aan
brandveiligheid. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan wet- en regelgeving rondom
brandveiligheid, maar juist ook aan de bewustwording van risico’s.
Door de methode ‘Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg’ wordt in samenwerking met
de brandweer de bewustwording rondom brandveiligheid vergroot. In 2018 heeft
Zorggroep Ter Weel samen met de brandweer veiligheidsexpedities (bestaande uit een
rondgang door het pand en het vastleggen van de brandveiligheidspunten) gehouden.
Met behulp van het daaruit voortvloeiende verslag zijn plannen gemaakt om de
brandveiligheid te vergroten.
Voor alle locaties zijn nieuwe ontruimingsplannen geschreven welke zijn beoordeeld door
de brandweer en BHV.nl. De ontruimingsplannen zijn per locatie nader afgestemd op de
zelfredzaamheid van de cliënten die op de locatie wonen.
Aan de BHV-ers zijn (herhalings)cursussen gegeven. Daarnaast zijn er in 2018
verschillende BHV-oefeningen geweest. Van elke oefening wordt een kort verslag
gemaakt. Dit wordt tijdens een werkoverleg besproken zodat verbeterpunten kunnen
worden aangepakt.
Ook kunnen medewerkers zich opgeven voor een rondje gebouwenkennis. Hierbij lopen
medewerkers samen met een medewerker van de technische dienst en het hoofd BHV
een ronde door het gebouw met het accent op (brand)veiligheid. Zodoende leren zij het
gebouw waar zij werken, kennen en worden wet- en regelgeving, procedures en afspraken
nader toegelicht.
Sinds 2018 werkt Zorggroep Ter Weel met CrisisSuite. Met behulp van CrisisSuite is het
mogelijk om bij een calamiteit medewerkers die ondersteuning kunnen bieden, snel op
te roepen via telefoon en/of sms. CrisisSuite zal uitsluitend gebruikt worden bij een echte
calamiteit zoals een brand of langdurige stroomuitval.
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Aandacht voor elkaar. Een plek
voor ontmoetingen.
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit
Het thema ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’ bevat vier vereisten:
•

Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan op basis van het
kwaliteitsverslag. Het aangepaste kwaliteitsplan verschijnt uiterlijk 31 december.

•

Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk 1-7-2017 deel uit van een lerend
netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties.

•

In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire)
kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante beroepsorganisatie.

•

Elke

verpleeghuisorganisatie

beschikt

voor

1-1-18

over

een

kwaliteitsmanagementsysteem.
In het kwaliteitskader wordt het leren en verbeteren nadrukkelijk benoemd. Het is
passend bij de manier van werken binnen Zorggroep Ter Weel. Zorggroep Ter Weel is een
lerende organisatie die zich hier verder in wil ontwikkelen. In 2018 is gewerkt aan het
anders inrichten van overleggen, rapportages en het analyseren van informatie. De
introductie

van het kwaliteitskader,

de beschikbaar gekomen gelden en de

ontwikkelingen binnen, maar ook buiten de sector, zorgen ervoor dat er veel beweging
ontstaat op het gebied van leren, samenwerken, ontwikkelen en verbeteren.

4.1 Kwaliteitsjaarplan en kwaliteitsjaarverslag
In het kwaliteitskader staat beschreven dat ieder jaar voor 31 december een
kwaliteitsjaarplan gepubliceerd moet zijn en dat de organisatie voor 1 juli moet
beschikken over en kwaliteitsjaarverslag over het voorafgaande jaar. Middels deze cyclus
wordt Zorggroep Ter Weel gestuurd om plannen op te stellen voor het komende jaar en
te reflecteren op het afgelopen jaar.

4.1.1 Kwaliteitsjaarplan
Het kwaliteitsjaarplan 2018 is eind 2017 opgesteld. Dit was het eerste kwaliteitsjaarplan
dat opgesteld is volgens de kaders en vereisten van het kwaliteitskader. Het jaarplan is op
31 december op de website van de organisatie gepubliceerd.
Zorggroep Ter Weel heeft het kwaliteitsjaarplan zo opgesteld dat er organisatie-brede
ontwikkelingen in beschreven staan en daarnaast bevat het ontwikkelplannen per
afdeling/locatie. Voor het opstellen van het kwaliteitsjaarplan 2018 zijn in 2017 twee
nulmetingen uitgevoerd. De beleidsmedewerkers kwaliteit hebben een format opgesteld
waarin alle vereisten van de acht thema’s van het kwaliteitskader opgenomen zijn.
Vervolgens is samen met de managers, teamleiders en zorgmedewerkers bekeken hoe
ver de organisatie is met deze vereisten. Daarnaast is door de beleidsmedewerkers
kwaliteit een tweede nulmeting opgezet voor de sub-vereisten uit de eerste drie thema’s
uit het kwaliteitskader. Iedere teamleider heeft met een score van 1 t/m 5 moeten scoren
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in welke mate de afdeling/locatie voldoet aan alle sub-vereisten. Aan de hand van deze
score hebben de teamleiders in samenwerking met hun team en de beleidsmedewerkers
kwaliteit een ontwikkelplan voor de afdeling/locatie opgesteld.
De uitkomsten van de algemene nulmeting en van de nulmeting op de afdelingen/locaties
zijn input geweest voor het opstellen van het kwaliteitsjaarplan 2018.
Om de stand van zaken van het kwaliteitsjaarplan te monitoren is de stuurgroep
Kwaliteitskader opgezet. Deze stuurgroep bestaat uit de Raad van Bestuur, de managers
en de beleidsmedewerkers kwaliteit. De stuurgroep is in 2018 vijf keer samengekomen,
soms was dit als onderdeel van een managementteam-vergadering en soms als
onderdeel van de planning & control-bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten werd de
stand van zaken van de ontwikkelpunten besproken en werden acties uitgezet.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten is de teamleiders gevraagd om de stand van zaken
van hun ontwikkelplan aan de beleidsmedewerker kwaliteit door te geven middels een
format.
Begin 2018 is het kwaliteitsjaarplan tijdens vergaderingen toegelicht aan de
cliëntenraden, de medici en paramedici, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en
aan het CZ Zorgkantoor. Eventuele aanvullingen en opmerkingen zijn na de
bijeenkomsten nog verwerkt in het kwaliteitsjaarplan.
Het CZ Zorgkantoor heeft naar aanleiding van het kwaliteitsjaarplan vier locatiebezoeken
gepland in 2018. Twee locaties, Abbekindershof en Hof Cruninghe, zijn in het voorjaar
bezocht en twee locaties, Sint Maarten in de Groe en Mytilus (Moerzicht) in het najaar.
Tijdens de bezoeken zijn twee zorginkopers op de locatie in gesprek gegaan met de
teamleider, verzorgende, cliënten en/of naasten, de manager Zorg, Welzijn en
Behandeling en de beleidsmedewerker kwaliteit. Het waren prettige gesprekken waarin
de zorginkopers een duidelijk en realistisch beeld hebben gekregen van de manier
waarop de afdeling of locatie aan de slag is gegaan met het kwaliteitskader. Op de website
van Waardigheid & Trots is een interview met de zorginkoper van het CZ Zorgkantoor en
een beleidsmedewerker kwaliteit gepubliceerd over de aanpak van het kwaliteitskader
door Zorggroep Ter Weel. Klik hier voor het interview.

4.1.2 Kwaliteitsjaarverslag
In 2018 heeft Zorggroep Ter Weel het kwaliteitsjaarverslag 2017 opgesteld aan de hand
van het kwaliteitskader. In het kwaliteitsverslag 2017 en het kwaliteitsverslag 2018 is
aandacht besteed aan alle vereisten uit de acht thema’s van het kwaliteitskader. Omdat
er voorafgaand aan het kwaliteitsverslag 2017 nog geen kwaliteitsjaarplan opgesteld was,
is hier niet naar terugverwezen. In dit kwaliteitsverslag, wordt gereflecteerd op de plannen
die beschreven zijn in het kwaliteitsjaarplan 2018. Aan de hand van de ontwikkelplannen
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van de afdelingen/locaties wordt gekeken op welke manier de teams aan het verbeteren
van kwaliteit hebben gewerkt.
Naast het kwaliteitsverslag 2018 worden ook de kwaliteitsgegevens van de locaties voor
1 juli aangeleverd bij de Openbare Database. Voor het verzamelen van deze gegevens
hebben de teamleiders een format ontvangen met vragen over medicatieveiligheid,
decubitus, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking en Advanced Care Planning.

4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem
In

paragraaf

3.1

is

al

het

een

en

ander

beschreven

over

het

kwaliteitsmanagementsysteem van Zorggroep Ter Weel. In de organisatie wordt het
kwaliteitsmanagementsysteem

HKZ

(Harmonisatie

Kwaliteitsbeoordeling

in

de

Zorgsector) gehanteerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks getoetst
middels een externe audit. Met het HKZ schema 2015 doorloopt de organisatie een
certificatiecyclus van drie jaar. De organisatie krijgt een eerste controle-audit, een tweede
controle-audit en vervolgens een herbeoordeling. In 2018 heeft er een eerste controlaudit plaatsgevonden.
Tijdens de audit zijn er gesprekken gevoerd op Randhof, Moerzicht, Ter Weel
Krabbendijke en Ter Weel Goes. Twee externe auditoren hebben in totaal achttien
gesprekken gevoerd. Hieruit kwamen vier bevindingen naar voren. Eén van de
bevindingen was een kritische bevinding, Dit betekent dat binnen drie maanden actie
ondernomen moet worden en de bevinding verholpen moet zijn. De bevindingen hadden
betrekking op:
•

de medicatie-distributieprotocollen;

•

de evaluaties van documenten in de bibliotheek;

•

de risico-inventarisatie van processen;

•

het onderhoud van verbanddozen.

Met alle vier de bevindingen is Zorggroep Ter Weel direct aan de slag gegaan om de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Het Keurmerkinstituut is
geïnformeerd over de ondernomen acties tot verbetering en heeft deze akkoord
bevonden.
De bevindingen zijn na de audit direct teruggekoppeld aan de betrokken medewerkers en
opgenomen in de rapportage van de planning & control-cyclus. Op die manier wordt ieder
kwartaal de stand van zaken besproken en wordt bekeken of de ondernomen acties
voldoende zijn.
Naast de externe audit die uitgevoerd wordt door een extern auditteam, voert Zorggroep
Ter Weel ook interne audits uit. Het interne auditteam bestaat uit acht medewerkers en
twee beleidsmedewerkers kwaliteit, die de audits organiseren. De auditoren gaan als duo
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naar een afdeling om daar de audit uit te voeren. Zo leren zij van elkaar en kunnen zij
elkaar ondersteunen tijdens het auditbezoek. De interne auditoren hebben een scholing
gevolgd over hoe een audit in elkaar zit en hoe zij het best vragen kunnen stellen tijdens
een audit. In 2018 zijn er een aantal wisselingen binnen het auditteam geweest, daarom
zal er in 2019 opnieuw een scholing georganiseerd worden voor het gehele auditteam.
De onderwerpen van een interne audit worden vastgesteld tijdens de planning & controlcyclus. Het managementteam stelt samen met de beleidsmedewerkers kwaliteit vast
welke processen geaudit moeten worden. In 2018 heeft er een audit plaatsgevonden op
vier zorgafdelingen. De auditoren zijn in gesprek gegaan met de teamleider en een
evv’er/gvp’er/contactverzorgende. Alle resultaten van een audit worden teruggekoppeld
aan de teamleider, die samen met het team een plan van aanpak opstelt. De bevindingen
en de plannen van aanpak worden opgenomen in de planning & control-cyclus en
hierdoor ieder kwartaal besproken en waar nodig bijgesteld.

4.3 Lerend netwerk
In het kwaliteitsjaarplan 2018 staat beschreven dat Zorggroep Ter Weel deelneemt aan
diverse netwerken:
•

Kopgroep Waardigheid en Trots

•

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

•

Academische werkplaats voor ouderen

•

Zeeuwse Zorgschakels

•

Zorgnetwerk Nederland

Kopgroep Waardigheid en Trots
Zorggroep Ter Weel zat met de Trimodale dialoog, die beschreven is in hoofdstuk 1, in
een kopgroep van Waardigheid en Trots. Begin 2018 is hiervoor een regionale
afsluitingsbijeenkomst geweest. Zorggroep Ter Weel is eind 2018 aanwezig geweest bij
voorlichtingen over het programma Waardigheid & Trots op elke locatie. Met dit
programma wordt een scan op het kwaliteitskader uitgevoerd door externe scanners.
Hier zal Zorggroep Ter Weel in 2019 aan deelnemen.
De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg
Binnen dit netwerk werken vijf zorgaanbieders samen met scholengemeenschap Scalda
en de stichting ViaZorg. Het is een programma waar landelijk subsidie voor toegekend is.
De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg is een praktijkopleiding waarbij leerlingen direct
ingezet worden binnen de organisaties. Zorggroep Ter Weel is een van de zorgaanbieders
die de opleiding verzorgt. In 2018 zijn er net als in 2017 leerlingen gestart met de
opleiding.
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Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ)
Dit is een netwerk van zorgaanbieders en onderwijsinstellingen (HZ University of Applied
Sciences, University College Roosevelt en Erasmus School of Health, Policy &
Management) teneinde een koppeling te maken tussen praktijk en wetenschappelijk
onderzoek. In 2017 zijn verschillende deelprojecten gestart, waarvan de projecten
‘Buddyproject’ en ‘de gezelligheidsapp’ zijn afgerond en de projecten ‘kennisinfrastructuur
2.0’ en ‘de Zeeuwse Huiskamer’ nog steeds doorlopen. In 2019 maakt de AWOZ een
doorstart, waarbij van de partners een actievere houding verwacht wordt en waar zorgpraktijk en wetenschappelijk onderzoek in balans worden gebracht. De aanstelling van
een secretaris binnen de AWOZ staat garant voor extra energie in deze doorstart.
Zorggroep Ter Weel zal hierin een proactieve rol aannemen.
Zeeuwse Zorgschakels
Dit is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in de
ketenzorg.
Binnen de Stichting zijn het netwerk palliatieve zorg, het netwerk hersenletsel,
ketenzorgprogramma’s voor dementie, casemanagement dementie ondergebracht.
Zorgnetwerk Nederland
Hier is Zorggroep Ter Weel lid van samen met zorgorganisaties uit heel Nederland. Het
zorgnetwerk komt vijfmaal per jaar bijeen rondom actuele thema’s in de zorg, hospitality
en foodservice.
Naast de deelname aan deze netwerken is Zorggroep Ter Weel aangesloten bij de
netwerken:
•

Thuis In het Zeeuwse Verpleeghuis/Netwerk Zorg: De VVT organisaties Allévo,
Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse zorg, SVRZ, WVO zorg,
ZorgSaam, Zorgstroom en Ter Weel pakken samen met CZ Zorgkantoor de
specifieke problematiek in de verpleeghuizen aan. Om de personeelstekorten in
de verpleeghuizen te verminderen, zijn acht thema’s benoemd en hiervoor zijn
acties vastgesteld. Een van de acties is het oprichten van een Netwerk Zorg, dit is
inmiddels gerealiseerd.

•

Kwaliteitsnetwerk:

Een

kwaliteitsnetwerk

opgezet

vanuit

Actiz.

De

beleidsmedewerkers kwaliteit nemen deel aan kwaliteitsnetwerk 5 (een netwerk in
het midden-oosten van Nederland).
Daarnaast heeft er ook in 2018 structureel overleg tussen medewerkers kwaliteit van
Zorgstroom en SVRZ plaatsgevonden. Binnen dit overleg is gevraagd of SVRZ en
Zorgstroom tegenlezer willen zijn van het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsjaarverslag
van Zorggroep Ter Weel.
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Het streven was om in 2018 een intern lerend netwerk op te zetten, waarin medewerkers
van Zorggroep Ter Weel konden meelopen op andere afdelingen/locaties. Dit netwerk is
nog niet opgezet, wel is hier over nagedacht door de PMC-groep Kennis, de manager HRM,
adviseur leren en ontwikkelen en de beleidsmedewerkers kwaliteit. Dit zal verder worden
ontwikkeld in 2019.

4.4 Klachten
Zorggroep Ter Weel vindt het belangrijk dat klachten van zowel cliënten/naasten als
medewerkers worden gemeld. Op deze manier kan van de klachten geleerd worden en
kan de zorg- en dienstverlening verbeterd worden waar mogelijk.
Alle klachten die Zorggroep Ter Weel ontvangt, worden geregistreerd in de Self Service
Desk (SSD). Medewerkers melden hun klachten digitaal via de Self Service Desk
(SSD). Cliënten en naasten hebben niet direct toegang tot de SSD en hebben de
mogelijkheid om via een medeweker een klacht te registeren. Omdat dit als een drempel
kan worden ervaren, is het sinds 2018 mogelijk om een klacht (anoniem) te melden via de
website van Zorggroep Ter Weel. Deze komen terecht bij de beleidsmedewerkers kwaliteit
en zij registeren de klachten vervolgens in de SSD. Hierin worden vervolgens de
ondernomen acties van de behandelaren van de klachten geregistreerd. De melder wordt
via de behandelaar of de beleidsmedewerkers kwaliteit op de hoogte gehouden van de
afhandeling van de klacht. Wanneer een klacht naar tevredenheid van de melder
is afgehandeld, dan wordt de klacht in de SSD afgemeld.
In 2018 zijn in totaal 150 klachten gemeld door zowel cliënten/naasten als medewerkers.
De meeste klachten (99) betroffen klachten over diensten en middelen (zoals apparatuur
en installaties, ICT en de schoonmaak).
Cliënten en hun naasten hebben ook de mogelijkheid om hun klacht met de
onafhankelijke klachtenfunctionaris te bespreken. Hij biedt ondersteuning op het gebied
van bemiddeling ten aanzien van klachten tussen cliënten en/of naasten enerzijds en
Zorggroep Ter Weel anderzijds. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan door cliënten
en/of naasten zelf benaderd worden.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan er een klacht worden
ingediend bij de Klachtencommissie Zeeland.
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Altijd in beweging en in de buurt.
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5. Leiderschap, governance en management
Het eerste hoofdstuk van de randvoorwaarden bevat vijf vereisten:
•

Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de
organisatie

door

opname

van

een

specialist

ouderengeneeskunde,

verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur.
Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de
Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
•

De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire
proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire
proces op de werkvloer.

•

Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt
volgens de geldende versie van de Governancecode Zorg.

•

De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur zijn ondersteunend aan
dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk
voor de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar
op toe.

•

De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van
verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad
(VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door
andere vormen waaronder digitale platforms.

5.1 Organisatiestructuur
De bestuursverantwoordelijkheden zijn georganiseerd volgens de Governancecode zorg.
De principes hieruit vormen de basis voor de rol van de Raad van Bestuur en de Raad
van Toezicht. Zorggroep Ter Weel kent van oudsher een vrij lage overhead, een
éénhoofdige Raad van Bestuur, een klein managementteam (MT) (twee managers zorg,
welzijn en behandeling, één manager facilitair, één manager Finance, Control en
Informatisering en één manager HRM), een kleine stafafdeling, en tussen de uitvoering en
het management één tussenlaag, de teamleiders. Vanuit de Raad van Toezicht wordt
toezicht gehouden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de
organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In 2018 zijn er twee nieuwe leden
toegetreden. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben

in 2018 zes

vergaderingen gehad.
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Afbeelding 2: organogram Zorggroep Ter Weel 2018

5.2 Beleidsplan 2019-2021
In 2018 is het nieuwe beleidsplan voor 2019-2020 opgesteld en gepresenteerd aan de
organisatie. In het dynamisch ondernemersplan 2019-2021, ‘Zorg in het Zeeuwse hart’,
zijn de missie en visie uit de vorige beleidsperiode behouden, maar hier zijn twee zaken
aan toegevoegd: Zorg in het Zeeuwse hart en Ruimte voor Welbevinden.
“Kunnen en mogen zijn wie je bent, dat is de kern van het leven. Ook als je verpleeghuiszorg
nodig hebt. Zorg dat de cliënt samen met zijn mantelzorgers kan bepalen hoe hij wil leven. Dat
is de opdracht voor ons als bestuurders, voor onze medewerkers en voor alle beslissers in de
zorg.”
Zorg moet gericht zijn op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven,
vanuit het perspectief van de cliënt. Het gaat om zijn/haar welbevinden in een kwetsbare
fase van het leven. Het levensverhaal en de wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt
voor te verrichten diensten. Dat is waar Zorggroep Ter Weel de afgelopen jaren als
organisatie veel stappen in heeft gezet (kleinschalige woongroepen, meer privacy voor
onze cliënten, meer tijd en ruimte voor welzijn). In de komende beleidsperiode wil
Zorggroep Ter Weel de focus nog scherper gaan richten op meer ‘Ruimte voor
Welbevinden’.
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In de onderstaande infographic is de Ruimte voor Welbevinden gevisualiseerd. De Ruimte
voor Welbevinden is gericht op verschillende doelgroepen:
•

Ruimte voor Welbevinden voor de cliënt

•

Ruimte voor Welbevinden voor de medewerker

•

Ruimte voor Welbevinden voor alle betrokkenen rondom de cliënt

Afbeelding 3: Ruimte voor Welbevinden

Verdere toelichting op de Ruimte voor Welbevinden is te vinden in het Dynamisch
Ondernemersplan 2019-20211. Klik hier voor het Dynamische Ondernemersplan 20192021.
In november 2018 zijn in het theater de Mythe in Goes twee inspiratievonden
georganiseerd voor alle medewerkers van Zorggroep Ter Weel. Tijdens deze
inspiratieavonden is het nieuwe beleidsplan met de Ruimte voor Welbevinden
gepresenteerd en toegelicht. Tijdens de avonden stonden de Raad van Bestuur en de
managers op het podium om toelichting te geven op de visie van de komende
beleidsperiode, werden er vragen gesteld aan medewerkers en was er een theater-duo
om verschillende herkenbare scenes uit het verzorg- en verpleeghuis uit te beelden. Het
doel was de medewerkers te informeren, inspireren en enthousiasmeren over de plannen
in de komende beleidsperiode. In samenwerking met het theater-duo zal er in 2019 en
2020 aan alle teams opvolging gegeven worden aan de inspiratieavond door middel van
een pop-up theater.

1

Voor meer informatie, zie het dynamische ondernemersplan ‘Zorg in het Zeeuwse hart’ op de website www.terweel.nl
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Voor de komende beleidsperiode zijn vier kritische succesfactoren vastgesteld voor de
verdere strategie-ontwikkeling:
1. voldoende gekwalificeerd personeel vinden, binden en boeien;
2. flexibiliteit en risico’s durven nemen zijn essentieel voor ondernemen en
innoveren;
3. zorg op maat en zorgarrangementen verder ontwikkelen;
4. professionaliseren van de eigen organisatie processen.
Aan de hand van de vier kritische succesfactoren zijn twaalf prestatie-indicatoren
opgesteld. Deze indicatoren (financiële ratio’s, bezettingsgraad, verzuim, medewerker- en
cliënttevredenheid, aantal klachten, incidenten etc.) worden verzameld op het Ter Weel
dashboard, waardoor de resultaten inzichtelijk zijn. Op deze wijze kan er snel bijgestuurd
worden, indien daar noodzaak toe is.

5.3 Opstellen VAR/PAR
Een vereiste uit het kwaliteitskader, hoofdstuk 5 Leiderschap, governance en
management, is het oprichten van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR)
dan wel een Professionele Adviesraad (PAR).
Binnen Zorggroep Ter Weel is geen VAR/ PAR aanwezig, het doel was om deze in 2018
samen te stellen. De organisatie heeft gekozen voor het oprichten van een Professionele
Adviesraad, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn die direct met de cliënt werken.
In 2018 heeft de beleidsmedewerker kwaliteit informatie opgevraagd binnen het
kwaliteitsnetwerk. Ook is het opstellen van de PAR agendapunt geweest in het overleg
van de stuurgroep Kwaliteitskader. In 2019 zal het managementteam samen met de
beleidsmedewerkers kwaliteit de PAR daadwerkelijk installeren.
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Verbinden en in contact blijven.
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6. Personeelssamenstelling
De randvoorwaarde ‘Personeelssamenstelling’ telt vier vereisten:
•

Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik
maken van de tijdelijke normen die beschreven zijn in paragraaf 6.3, totdat de
sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en
vakbekwaam personeel.

•

De personeelssamenstelling in al haar dimensies is zoals beschreven in het
hoofdstuk onderdeel van het kwaliteitsplan en wordt geëvalueerd in het jaarlijkse
kwaliteitsverslag.

•

Vanaf 1-1-18 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee
te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt
georganiseerd wordt vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het
kwaliteitsverslag.

•

Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen
via feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden
vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag.

Vanaf 2018 zijn extra gelden beschikbaar gekomen ter verbetering van de kwaliteit binnen
de verzorgings- en verpleeghuizen. De bedoeling is dat de verzorgings- en verpleeghuizen
zich conformeren aan het kwaliteitskader. Voor het besteden van de gelden die voor
organisaties beschikbaar komen is een verhouding opgesteld van 85:15. Dit houdt in dat
85% van de gelden besteed moet worden aan extra inzet van personeel en 15% besteed
mag worden aan innovaties. Het inzetten van meer personeel zal leiden tot meer tijd en
aandacht voor de bewoners. Het probleem waarmee de zorgorganisaties in Zeeland
kampen is de arbeidsmarktkrapte. Er is te weinig personeel dat ingezet kan worden in de
zorg. Regionaal werken scholen en zorgorganisaties samen om dit probleem gezamenlijk
aan te pakken. Initiatieven hiervoor zijn bijvoorbeeld de Zeeuwse Praktijkroute
Ouderenzorg en Thuis In het Zeeuwse Verpleeghuis/Netwerk Zorg die in hoofdstuk 4
beschreven zijn.

6.1 Personeelssamenstelling 2018
In de overzichten op de volgende pagina’s zijn het aantal medewerkers per functie en
niveau weergegeven. De overzichten van 2017 en 2018 zijn naast elkaar gezet om het
verschil in aantal/FTE medewerkers aan te tonen. Het overzicht laat het totaal aantal
medewerkers van heel Zorggroep Ter Weel zien. Een toelichting op de verdeling:
•

Alle functies binnen Zorggroep Ter Weel zijn gelabeld. Deze labels zijn gebaseerd
op indelingen die gebruikelijk zijn binnen de sector VVT, voorschriften voor het
Kwaliteitskader en overige benchmarken.
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•

Onder

‘behandelaar’

vallen:

ergotherapeut,

fysiotherapeut,

logopedist,

opnamebureau, physician assistant, paramedici trainee, psycholoog en specialist
ouderengeneeskunde.
•

Onder ‘overig zorgpersoneel’ vallen: coördinator vrijwilligers en welzijn,
dagbesteding/dagopvang, doktersassistent, fysiotherapie overig, leerling overig,
medewerker welzijn en welzijnscoach.

•

Onder ‘personeel overig’ vallen: activiteitenbureau, centrale planning, CSB,
directie,
Finance & Control, huishouding/linnendienst, ICT, beleidsmedewekers kwaliteit,
logistiek personeel, het management, de adviseurs leren en ontwikkelen, overig
HRM, overige opleidingen, overig stafafdeling, pastor, PR & Communicatie,
praktijkopleiders, projectleider HRM, recruiter, salarisadministratie, secretariaat,
servicemedewerkers, teamleiders, technische dienst, tuindienst, voedingsdienst
en waarnemend teamleider.

•

Onder facilitair vallen: voedingsdienst, huishouding, linnendienst, catering, de
winkels, serviceoffice, medewerkers gastvrijheid en technische dienst.

•

Alle welzijnscoaches vallen onder één team Welzijn met als locatie Ter Weel Goes.
Verder kent dit team ook medewerkers die werkzaam zijn op de dagbestedingen.
Deze zijn wel per locatie geteld.

•

De stagiaires zijn afkomstig van verschillende opleidingen van het HBO en het MBO
In de varianten BOL en BBL.

•

De verhouding leerling+stagiaire/gediplomeerden zorg is berekend middels de
formule:

Totaal

aantal

gediplomeerden

zorg/totaal

leerling+stagiaire.

Dit getal toont het aantal gediplomeerden zorg die beschikbaar zijn per
leerling/stagiaire.
Functie

Aantal

FTE

Aantal

FTE

2017

2017

2018

2018

Zorg niveau 1

26

7,10

22

5,85

Zorg niveau 2

116

50

124

51,56

Zorg niveau 3

470

250,97

455

251,67

Zorg niveau 4

5

3,69

7

5,47

Zorg niveau 6

21

9,44

25

11,39

Behandelaar

24

15,37

24

16,70

Overig
zorgpersoneel
Personeel overig

56

30,39

56,

30,40

218

130,50

230

132,76

Totaal

954

510,63

976

529,19

Vrijwilligers

882

-

870

-

Tabel 5: Personeelsverdeling per functie en niveau
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Functiecategorie

Aantal

FTE

Aantal

FTE

2017

2017

2018

2018

142

69,84

153

71,96

32

23,94

48

34,94

6

5,89

6

5,89

Overhead

59

40,65

59

41,43

Paramedici

27

17,80

27

18,47

Teamleiders

19

16,97

18

16

Welzijn

41

22,83

43

23,74

Zorg

628

312,71

622

316,76

Totaal

954

510,63

976

529,19

Facilitair
Leerling zorg
Managementteam

Tabel 6: Personeelsindeling per functiecategorie

Functie

Aantal 2017

Aantal 2018

Zorg niveau 3

470

455

Leerling zorg

32

48

Stagiaire zorg

29

49

7,96

4,69

Verhouding leerling / zorg
Tabel 7: Verhouding leerling / zorg

6.2 Strategisch personeelsbeleid
Begin 2018 is het Strategisch personeelsbeleid van Zorggroep Ter Weel door de manager
HRM gepresenteerd. Dit personeelsbeleid is opgesteld in samenwerking met het
managementteam en de teamleiders van de locaties/afdelingen. Per doelgroep hebben
de teamleiders gezamenlijk aangegeven wat voor personeel nodig is om goede zorg te
kunnen verlenen. Per doelgroep is een visie op de doelgroep uitgewerkt.
Voor het opstellen van dit Kwaliteitsjaarplan zijn er individuele gesprekken gevoerd met
alle teamleiders. Tijdens deze gesprekken is gevraagd naar de wensen voor hun
afdeling/locatie met betrekking tot de personeelssamenstelling. Vanuit de visies en de
input van de teamleiders is de strategische personeelsplanning opgesteld.
In het strategisch personeelsbeleid komen de volgende speerpunten aan bod:
1. Medewerkers met de juiste kwaliteit
1. Werving nieuwe medewerkers
2. Doorstroming bevorderen
3. Resultaat- en ontwikkelingscyclus
4. Opleiden
5. Gezondheid
Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 44

2. Coachend leiderschap
3. Kwaliteitskader zorg
1. Aandacht kunnen geven aan cliënten
2. Aanwezigheid en toezicht van medewerkers
3. Specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers afgestemd op de
doelgroep (is verwerkt onder medewerkers met de juiste kwaliteit)
4. Ruimte om te reflecteren, leren en ontwikkelen (is verwerkt onder
medewerkers met de juiste kwaliteit)
Het strategisch personeelsbeleid is opgesteld voor de periode 2018-2021. In 2018 is
verder invulling gegeven aan acties die beschreven staan in dit personeelsbeleid.

6.3 Kwaliteitsregister
Dat Zorggroep Ter Weel een lerende organisatie is, is in de voorgaande hoofdstukken
verschillende keren beschreven. Het volgen van cursussen, trainingen, scholingen etc.
door medewerkers draagt hier zeker aan bij. In 2018 is het kwaliteitsregister
geïntroduceerd binnen de organisatie. Vanaf november 2018 is Zorggroep Ter Weel
aangesloten bij V&VN en is het doel gesteld om alle zorgmedewerkers zich in te laten
schrijven in het kwaliteitsregister. Met het kwaliteitsregister hebben verpleegkundigen en
verzorgenden de mogelijkheid hun deskundigheidsbevordering te registreren (en aan te
tonen). Verpleegkundigen en verzorgenden moeten in vijf jaar 184 uur besteden aan
deskundigheidsbevorderingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door scholingen,
cursussen, e-learning, trainingen en het bezoeken van symposia.
Medewerkers zijn in 2018 via verschillende kanalen geïnformeerd over de registratie in
het kwaliteitsregister.
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7. Gebruik van Hulpbronnen
Ten aanzien van het thema ‘Gebruik van hulpbronnen’ stelt het kwaliteitskader één
vereiste:
•

De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire
proces worden vanaf 2017 beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus
van kwaliteitsverslag, bespreking met interne en externe stakeholders en update van
het kwaliteitsplan.

Hulpbronnen moeten ondersteunend zijn aan het primaire proces. Om goede zorg- en
dienstverlening te kunnen leveren, moeten de hulpbronnen op orde zijn. Als er over
hulpbronnen gesproken wordt, kan er heel breed worden gedacht, zoals aan computers,
tilliften, medicatiekarren, maar ook aan computerprogramma’s (bijvoorbeeld Plancare 2,
Self Service Desk) en aan ondersteunende diensten zoals de keuken, restaurants,
facilitaire dienst en HRM. Al eerder in dit kwaliteitsverslag kwamen verschillende
hulpbronnen

aan

de

orde

(zoals

vakmanschap,

deskundigheidsbevordering,

samenwerkingsverbanden en zeggenschap). In dit hoofdstuk worden een aantal andere
hulpbronnen beschreven waar Zorggroep Ter Weel gebruik van maakt ter bevordering
van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

7.1 De gebouwde omgeving
Vanaf 2016 heeft Zorggroep Ter Weel verkenningen uitgevoerd voor de transitie van de
locaties Gasthuis in Goes en het oude gedeelte van Nieulande in Krabbendijke. Zoals
eerder beschreven, zijn in 2018 de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt in
werkgroepen.
In het vastgoedbeleid van Zorggroep Ter Weel is duurzaamheid een belangrijk thema. Aan
dit thema wordt aandacht besteed bij aanbestedingen, het onderhoud van de gebouwen
en bij de nieuwbouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het zuinig omgaan met energie,
alternatieve vormen van warmte- en koudeopslag, gasloos bouwen, terugdringen
(voedsel)verspilling, zuiniger gebruik van materialen en grondstoffen, meer bewegen en
ontspannen voor zowel cliënten als medewerkers door te investeren in een gezonde en
groen woon- en werkomgeving.

7.2 Technologische hulpbronnen
TWIS
Alle medewerkers van Ter Weel hebben toegang tot het Ter Weel Informatie Systeem
(TWIS, intranet). In de TWIS bibliotheek staan alle protocollen, handleidingen en
beleidsstukken die voor de medewerkers relevant zijn. Een van de bevindingen van de
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externe audit van 2017 had betrekking op de evaluaties van de documenten. Niet alle
documenten in de bibliotheek waren tijdig geëvalueerd.
Met deze bevinding zijn het managementteam, de directiesecretaresse en de
beleidsmedewerkers kwaliteit aan de slag gegaan in 2018. Alle documenten in de
bibliotheek zijn nagelopen en aan de verantwoordelijke medewerkers van documenten is
gevraagd deze te actualiseren. Het grootste gedeelte van de bibliotheek is in 2018
opgeschoond. De verwachting is dat in 2019 de gehele bibliotheek up-to-date is. De
beleidsmedewerkers kwaliteit zullen samen met de verantwoordelijken van de
documenten zorgdragen voor het tijdig evalueren van de documenten op TWIS.
Vilans protocollen
Zorggroep Ter Weel heeft met ingang van 2018 het abonnement op de Vilans KICKprotocollen verlengd. Hierdoor kunnen alle medewerkers gebruiken blijven maken van
de Vilans protocollen op het gebied van ‘Voorbehouden Risicovolle en Overige
handelingen’. Deze protocollen kunnen via TWIS door alle medewerkers worden
geraadpleegd.
InPlanning
Vanaf januari 2018 werkt Zorggroep Ter Weel met een nieuw roostersysteem, ‘InPlanning’.
Met de komst van InPlanning hebben medewerkers meer regie over hun eigen
werkrooster. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid meer bij de teams te liggen en heeft
de teamleider meer beslissingsbevoegdheid in operationele zaken.
Twee afdelingen van Ter Weel Goes zijn in 2018 gestart met een pilotgroep voor
zelfroosteren. Deze pilot loopt door in 2019.
POINT
In 2018 is Zorggroep Ter Weel gestart met de voorbereidingen op het werken met POINT.
POINT staat voor Punt Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers en is een
overdrachtsdossier voor de zorg. Deze zal gebruikt worden door het maatschappelijk
werk, het ziekenhuis en in de toekomst ook door de huisartsen. De start voor het werken
met POINT is gepland voor begin 2019.
Pilot mobiel werken
Zorggroep Ter Weel werkt met een digitaal zorgdossier van PlanCare2. In 2018 is gestart
met een pilot mobiel werken op een van de afdelingen van Ter Weel Goes. Middels deze
pilot werd nagegaan of mobiel werken met PlanCare 2 een verbetering zou zijn voor de
zorgmedewerkers. Hiervoor is de Zorgapp van CareConnections gebruikt. Door het
gebruiken van de Zorgapp kunnen zorgmedewerkers direct over de juiste informatie
beschikken en informatie toevoegen aan het zorgdossier. Hoewel de pilot door de
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medewerkers als positief werd ervaren, bleek de WIFI op de afdeling vooralsnog
onvoldoende toereikend om de pilot verder voort te kunnen zetten. Er zal daarom worden
onderzocht op welke wijze kan worden voldaan aan de vereiste functionaliteiten en
randvoorwaarden om succesvol mobiel te kunnen werken in het zorgdossier.
CRDL
In 2018 heeft Zorggroep Ter Weel twee CRDL’s (lees: cradles) in ontvangst mogen nemen.
De CRDL is een interactief zorginstrument en vertaalt de aanraking tussen mensen in
geluid. Wanneer een cliënt en een ander beiden hun hand op de CRDL leggen en elkaar
aanraken, ontstaan geluiden (bijvoorbeeld het ruisen van de zee of het geluid van een
trein). De emoties en herinneringen die deze geluiden oproepen, leiden tot onderlinge
verbinding en contact.
De Raizer
In 2018 is de Raizer, een hefstoel, geïntroduceerd binnen Zorggroep Ter Weel. Wanneer
een cliënt is gevallen en niet zonder hulp op kan staan, kan de cliënt eenvoudig en
comfortabel in een zittende of bijna staande positie worden gebracht met behulp van de
Raizer waarbij het lichaam tijdens de transfer wordt ondersteund. Binnen een paar
minuten wordt de cliënt veilig overeind geholpen. De Raizer is makkelijk te monteren,
werkt op (oplaadbare) batterijen en kan met weinig fysieke inspanning door één persoon
worden bediend. Zowel in regio Goes (Ter Weel Goes) als Reimerswaal (Ter Weel
Krabbendijke) is een Raizer aanwezig. De Raizer past in de auto van het Verpleegkundig
Interventieteam en kan daardoor ook op andere locaties worden gebruikt indien dit nodig
is.

7.3 Samenwerking ondersteunende diensten
Met de komst van de ambassadeursgroepen wordt de onderlinge samenwerking tussen
verschillende disciplines en diensten bevorderd. Dit doordat, naast zorg- en
welzijnsmedewerkers, ook medewerkers van ondersteunende diensten (zoals de keuken,
de technische dienst en HRM) zijn vertegenwoordigd in de ambassadeursgroepen van de
verschillende locaties. De lijntjes tussen de verschillende disciplines op de locatie zijn
hierdoor korter en thema’s of vraagstukken worden gezamenlijk aangepakt.

7.4 Registraties
In 2018 is een werkgroep gestart om de registratielast binnen de organisatie terug te
dringen. De werkgroep heeft een hackathon georganiseerd met verschillende disciplines
uit de organisatie. Tijdens deze sessie zijn onder andere thema’s als dubbele registraties
in het zorgdossier, het vereenvoudigen van administratieve processen en de
ondersteuning door ICT besproken. Naar aanleiding van deze sessie is een rapport
opgesteld met een advies voor efficiënter en effectief werken binnen Ter Weel ten aanzien
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van registraties en administratieve processen. Hierover zal in 2019 verder een besluit
worden genomen door het management.
Begin 2019 is er een meldpunt op TWIS gerealiseerd waar medewerkers registratielasten
kunnen melden. De werkgroep wordt voortgezet om meldingen van zorgmedewerkers
over overbodige registraties te inventariseren en deze te schrappen waar mogelijk.
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Welkom in uw nieuwe thuis.
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8. Gebruik van informatie
‘Gebruik van Informatie’, het laatste hoofdstuk van het kwaliteitskader, bevat twee
vereisten:
•

Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar
informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende
instrumenten. De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks
kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt worden voor verbetering en voor
keuze-informatie voor (potentiële) cliënten.

•

Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke
vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie
over de Net Promoter Score (NPS) score per locatie (volgens KvK-registratie) van
de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de
aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met
betrekking tot NPS is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient
uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de
Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie
die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut.

8.1 Cliënttevredenheid
Zorggroep Ter Weel vindt het belangrijk de cliënt zoveel mogelijk bij de zorg- en
dienstverlening te betrekken. Door te luisteren naar de cliënt en te vragen naar de
tevredenheid van de cliënt en/of naaste komt de cliënt meer centraal te staan in
zijn/haar eigen zorg- en dienstverlening.
De Trimodale dialoog is een mooie methode die Zorggroep Ter Weel heeft ontwikkeld om
de cliënttevredenheid te meten. Deze wordt in hoofdstuk 1 van dit kwaliteitsverslag nader
toegelicht. De Trimodale Dialoog is een methode waarmee de cliënttevredenheid op
verschillende manieren wordt gemeten en waarvan de uitkomsten teruggekoppeld
worden aan de teamleider en het team van de afdeling waar de cliënt verblijft. Ook komen
alle uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken terug in de planning & control-cyclus
met de bestuurder en het management.
In paragraaf 2.1. worden twee items van de trimodale dialoog beschreven: de interne
audits met cliënten en de zorgleefplanbespreking. In dit hoofdstuk zal nader worden
ingegaan op het derde item van de trimodale dialoog, het cliënttevredenheidsonderzoek.
In

2018

is

op

een

aantal

afdelingen

van

Zorggroep

Ter

Weel

het

cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Aan de hand van zeven thema’s (zorg,
houding medewerker, welzijn, medisch-paramedisch, communicatie, woonomgeving en
Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 52

maaltijden) zijn vragen gesteld aan de cliënten en/of hun naasten om zo de tevredenheid
over de zorg- en dienstverlening van Zorggroep Ter Weel te meten. Aan het eind van de
vragenlijst wordt de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u Zorggroep Ter Weel aanbeveelt
bij familie/vrienden?’ gesteld. Hierop kan worden gescoord op een schaal van 0 tot 10. Zo
wordt middels deze vragenlijst de NPS-score gemeten.
Op de somatiekafdelingen en in de verzorgingshuizen hebben vrijwilligers de cliënten
bezocht om het cliënttevredenheidsonderzoek af te nemen. Voor de psychogeriatrische
afdelingen

(pg-afdelingen)

hebben

we

naasten

gevraagd

om

het

cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen.
Tabel 8 geeft de resultaten weer van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2018:
Gemiddeld
e cijfer

NPS

NPS%
2018

NPS%
2017

Onderzoe
k
Respon
uitgezet
s%

Ter Weel Goes
Abbekindershof
De Schenge
Mooije Staak
Sint Maarten i.d.
Groe
Barbesteijn
Randhof
Steenen Beer
Binnenpoort
Gasthuis
Kolveniershof
Hoogkamer
Moerzicht
Mytilus
Ostrea
Maria-Oord
De Westzoute
Grote Sluis
Vliedberg
Batsen Toren
Hof Cruninghe
Langeviele
Ter Weel
Krabbendijke
Stroodorpe
Hoge Hoeve

8,1
7,8
8,5
8

8,3
7,9
9
8

33,3
11,1
83,3
0

28,0
22,2
80,0
-50,0

48
14
17
17

37,5
64,3
35,3
17,6

7,9
7,9
8
8
7
0
7
8,6
8,6
8,6
8,6

8,5
8,5
0
0
5,5
0
5,5
8,6
8,6
8,8
8,8

42,9
42,9
0
0
-50,0
0
-50,0
0
60
0
60

18,2
18,2
-20,0
-22,2
0
35,7
50,0
33,3
3,8
50,0
0
0
0
0
0

17
17
13
0
13
0
0
0
20
0
20
0
0
0
18
18
14
14

88,2
88,2
7,7
0
7,7
0
0
0
10
0
10
0
0
0
27,8
27,8
35,7
35,7

8,2
8,2
-

7,9
7,9
-

18,2
18,2
-

18,8
25,0
12,5

11
11
0

100
100
0

Totaal

8,1

8,2

34,55%

19,51%

141

40,4

Tabel 8: Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2018
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In bovenstaande tabel zien we dat de NPS-score in totaal is toegenomen van 19,51% tot
34,55%. Op afdelingsniveau is deze wisselend toegenomen of afgenomen.
In 2019 zal het cliënttevredenheidsonderzoek herzien worden. De vragenlijst naar de
naasten van de cliënten op de pg-afdeling wordt digitaal verzonden. We zien dat de
respons hierop voor sommige afdelingen minimaal is. We zullen dan ook in 2019
onderzoeken welke tool we kunnen gebruiken voor het cliënttevredenheidsonderzoek die
zowel gebruiksvriendelijk als geheel anoniem is. De organisatie hoopt hiermee een
hogere respons te behalen. Tevens zullen we de vragenlijsten actualiseren en meer
toespitsen op de verschillende doelgroepen van Ter Weel.

8.2 Zorgkaart Nederland
Naast het toetsen van de cliënttevredenheid door middel van de Trimodale Dialoog,
maakt Zorggroep Ter Weel gebruik van de feedback die gegeven wordt op Zorgkaart
Nederland. Op de website van Zorggroep Ter Weel staat een verwijzing naar Zorgkaart
Nederland en wanneer cliënten overlijden of verhuizen, dan ontvangen zij of naasten een
brief met de vraag of zij een beoordeling achter willen laten op Zorgkaart Nederland.
In onderstaande tabel worden de gemiddelde cijfers en de NPS-scores eind 2017 en eind
2018 naast elkaar weergegeven. Voor de berekening van deze cijfers wordt een
gemiddelde score over de afgelopen vier jaar weergegeven.

Zorggroep Ter Weel
Ter Weel Goes
Sint Maarten in de
Groe
Randhof
Gasthuis
Moerzicht
Maria-Oord
De nieuwe Vliedberg
Hof Cruninghe
Ter Weel Krabbendijke

Gemiddelde
cijfer
2017
7,9
7,9
8,2
7,7
7,5
7,8
7,9
8,1
8,1
7,9

NPS %
2017
95%
96%
95%
94%
100%

Gemiddelde
cijfer
2018
8,1
8,2
8,3
7,8
7,7
7,9
8,0
8,1
8,2
8,0

NPS %
2018
96%
98%
96%
97%
100%

Aantal
respondenten
2018
294
84
46
34
16
28
24
6
9
47

Tabel 9: Resultaten Zorgkaart Nederland 2018

Te zien is dat op alle locaties/afdelingen het gemiddelde cijfer dat aan de desbetreffende
locatie/afdeling wordt gegeven, is gestegen. Ook de NPS-scores zijn gestegen. Voor
sommige locaties/afdelingen is de NPS-score (nog) niet bekend omdat er te weinig
waarderingen zijn opgehaald om deze weer te kunnen geven.
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In december 2018 hebben de beleidsmedewerkers kwaliteit samen met een medewerker
PR bekeken op welke manier Zorgkaart Nederland nog meer onder de aandacht gebracht
kan worden. De afdeling PR zal een nieuw ontwerp maken voor kaartjes die kunnen
worden neergezet op centrale plaatsen, zoals bij de receptie, het winkeltje en in
restaurants en kunnen worden meegegeven na een ZLB.

8.3 Business Intelligence Systeem
Zorggroep Ter Weel werkt met een Business Intelligence Systeem, de SIA (Stuurinformatie
Applicatie). Via deze webapplicatie hebben gebruikers toegang tot een dashboard met
informatie over onder andere financiën, personeel, cliënten en productie. In 2018 is dit
instrument uitgebreid met stuurinformatie over de personeelsratio’s en bezettingsgraad
van de afdelingen. Het bestuur, het managementteam, de stafafdeling, de teamleiders
en controllers maken gebruik van dit instrument om inzicht te krijgen in de organisatie,
locatie of afdeling en directer te kunnen sturen.

8.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zorggroep Ter Weel vindt een alerte, bewuste en zorgvuldige houding van medewerkers
bij gegevensverwerking en privacy erg belangrijk. In 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Om de implementatie van de AVG goed
te laten verlopen is een werkgroep informatieveiligheid opgericht.
In 2018 is extra aandacht besteed aan het veilig omgaan met privacygevoelige
informatie. Zo zijn de volgende acties ondernomen:
•

er is een Functionaris Gegevensbescherming opgeleid en aangesteld in de vorm
van een Coördinator informatieveiligheid;

•

er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld;

•

er is een protocol geschreven voor datalekken;

•

medewerkers zijn via nieuwsberichten op intranet en de nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de nieuwe regels en het nieuwe beleid;

•

de Coördinator Informatieveiligheid is in 2018 gestart met het bezoeken van
team- overleggen met de privacy-bewustwordingstool;

•

er zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met leveranciers die gegevens van
Zorggroep Ter Weel verwerken;

•

er is een verwerkingsregister opgesteld;

•

middels de Self Service Desk kunnen medewerkers onveilige situaties rondom dit
onderwerp melden bij de Coördinator Informatieveiligheid;

•

Winvision heeft een technische veiligheidscheck uitgevoerd en Zorggroep Ter
Weel scoorde goed;

•

Zorggroep Ter Weel maakt deel uit van een netwerk van Zeeuwse zorgaanbieders
betreffende AVG. Driemaal per jaar komt het netwerk bij elkaar om kennis te
delen over de AVG.
Zorggroep Ter Weel | Kwaliteitsjaarverslag 2018 | 55

Loslaten is moeilijk. De volgende stap.
Een nieuwe omgeving. Deze stap neemt
u niet alleen. Maar samen met ons. Zorg
vanuit het Zeeuwse hart. Voor het
Zeeuwse hart. Aandacht voor elkaar.
Een plek voor ontmoetingen. Altijd in
beweging en in de buurt. Verbinden. En
in contact blijven. Maar altijd samen.
Samen op weg naar morgen. Welkom in
uw nieuwe thuis.

Welkom bij Zorggroep Ter Weel.
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Woordenlijst en afkortingen
ADL

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWOZ

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Baxtersysteem

Een Geneesmiddel distributiesysteem (GDS) Het is een
verpakking waarin medicijnen zijn verdeeld in eenheden per
toedieningstijdstip en op naam van een individuele cliënt.

BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg

BOL

Beroeps Opleidende Leerweg

Decubitus

(doorliggen) is een beschadiging van de huid en/of het
weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat door
aanhoudende druk op de huid of door druk in combinatie
met schuifkrachten.

Evv’er

Eerst verantwoordelijk verzorgende

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Gvp’er

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

KPI

Kritische Prestatie Indicatoren

KSF

Kritische Succes Factoren

MIC

Melding Incident Cliënt

MIM

Melding Incident Medewerker

PAR

Professionele Adviesraad

PG

Psychogeriatrische zorg

Planning & control-cyclus

Een cyclus die ieder jaar doorlopen wordt. Per kwartaal
wordt er een (kwaliteits)rapportage opgesteld en deze wordt
besproken met de Raad van Bestuur en het management.
Aan de hand van de rapportages wordt er bijgestuurd en
worden er maatregelen getroffen.
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SIA

Stuur Informatie Applicatie.

Somatiek

De zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke
aandoening wordt ook wel somatische zorg genoemd.

SSD

Self Service Desk

VAR

Verpleegkundige Adviesraad

ZZP

Zorgzwaartepakket
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