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1. Inleiding 
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van 2021. 
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2. Zorgstroom algemeen 
 

Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u toe doen. Dat 

kunnen we niet alleen. Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, 

buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en 

behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol. Uw 

mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt. Onze visie, missie en kernwaarden staan 

uitgebreid beschreven op onze website www.zorgstroom.nl. 

 

Het werkgebied van Zorgstroom is Walcheren, binnen de provincie Zeeland. Deze bestaat uit 

de drie gemeentes; Middelburg, Vlissingen en Veere. De divisie Wonen en Zorg heeft 

verscheidene locaties waar wonen met 24 uur zorg in de directe nabijheid wordt geboden. 

Op onze website, www.zorgstroom.nl/locaties, staat een nadere typering van de locaties van 

Zorgstroom en beschrijving over de zorg- en dienstverlening op de locatie. 

 

 

 

 

  

https://www.zorgstroom.nl/mantelzorg/
https://www.zorgstroom.nl/vrijwilligers/
https://www.zorgstroom.nl/over-ons/uw-leven-samen-zorgen/
https://www.zorgstroom.nl/over-ons/uw-leven-samen-zorgen/
http://www.zorgstroom.nl/
http://www.zorgstroom.nl/locaties
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2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Domotica 

Aan het einde van 2021 is de definitieve rapportage omtrent het advies domotica 

Zorgstroom gepresenteerd aan het strategisch overleg (SO), waarna de OR, CCR en RvT in 

2022 volgen. Binnen het SO is positief gereageerd, met nog een paar verdiepingspunten 

betreffende de begroting. Hieronder volgt een korte toelichting over wat de uitgangspunten 

zijn van het toekomstige domotica systeem. 

 

In relatie tot de toepassing van zorgdomotica zijn vanuit de overkoepelende visie van 

Zorgstroom de volgende kernwaarden van belang: 

1. Kwaliteit van leven van cliënten; 

2. Zelfredzaamheid en eigen regie. Vrijheid waar dit kan, veiligheid waar dit noodzakelijk is; 

3. Kwaliteit van zorg; 

4. Plezier in werk en aantrekkelijk werkgeverschap; 

5. Doelmatigheid. 

 

Deze vijf punten zijn verder uitgewerkt in de visie op domotica Zorgstroom. 

 

Er is gekozen voor een systeem en leverancier die voldoen aan onze wensen en eisen, en 

passen bij de visie van Zorgstroom. Naast een nieuw verpleegoproepsysteem, gaan we in de  

toekomst werken met dwaaldetectie en preventie, derde generatie sensorische bewaking en 

een applicatie waarvan dit alles kan worden bediend. Daarbij wordt het systeem modulair, 

wat zorgt dat zorgprofessionals zelf kunnen bepalen wanneer wat ingezet moet in 

samenspraak met bewoner en/of familie. 

 

Een bijkomend voordeel is dat dit systeem toekomstbestendig is. De komende jaren kunnen 

wij losse technologische hulpmiddelen van derden aansluiten op dit systeem. Op deze 

manier krijgen medewerkers niet elke keer weer een nieuwe app die zij moeten gebruiken, 

maar kan alles op één en hetzelfde systeem worden aangesloten.  

 

Dit vraagt natuurlijk de komende maanden een verdere uitwerking. Een technische 

implementatie, functionele implementatie en natuurlijk het meenemen van alle 

medewerkers, bewoners en familie in deze nieuwe manier van werken.  

 

Zorgplan positieve gezondheid 

Positieve gezondheid is al jaren het uitgangspunt binnen Zorgstroom. Met name in het 

verpleeghuis is, naast het ziektebeeld van de bewoner, het van belang om samen met de 

bewoner te kijken wat deze wel wil en kan, het dieper ingaan op de woon en leef wensen. 

Desondanks werd er in het verpleeghuis nog steeds gebruik gemaakt van OMAHA, een 
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classificatiesysteem wat zijn oorsprong heeft binnen de wijkverpleging. Dit sluit niet goed 

aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid. 

 

Daarom is er eind van 2021 gestart met het omzetten van de oude zorgplannen naar het 

zorgplan “positieve gezondheid”. De interne trainingen zijn gestart en worden gezamenlijk 

gegeven door een collega van Applicatiebeheer en een kwaliteitsverpleegkundige, zo kunnen 

medewerkers direct vragen stellen over het gebruik. 

 

2.2 Wonen en welzijn 

Zorgstroom heeft in 2019 besloten om deel te nemen aan het traject Waardigheid & Trots op 

locatie; eerst met drie locaties, later met zes locaties. Deelname heeft geresulteerd in een 

plan van aanpak waarbinnen welzijn een belangrijk onderdeel vormt.  

 

Met betrekking tot wonen en welzijn is in het kwaliteitskader het volgende geschreven: 

“Persoonsgerichte zorg en ondersteuning en wonen & welzijn hangen nauw met elkaar 

samen. Het gaat er immers om dat de cliënt niet alleen de zorg en ondersteuning krijgt die 

hij of zij nodig heeft, maar ook dat het leven zo aangenaam mogelijk is, met zingeving en 

betekenisvolle activiteiten, waar mogelijk samen met familie en naasten. Dat krijgt vorm in 

de dialoog tussen de bewoner, zijn of haar naasten en de zorgprofessionals. Dit gesprek 

vormt de basis van een integraal aanbod van zorg en ondersteuning dat past bij de situatie 

van de individuele cliënt. Waar mogelijk en wenselijk krijgt het netwerk van familie en 

naasten een betekenisvolle rol in de ondersteuning van de bewoner. Zij kennen hem als geen 

ander en spelen een rol in zijn leven. Familieparticipatie in zorg en ondersteuning geeft zo 

een meerwaarde aan het dagelijks leven van de cliënt. Deelname aan of meegenieten van 

activiteiten van bijvoorbeeld kinderopvang, scholen, jeugd- en jongerenwerk en andere 

maatschappelijke activiteiten kunnen in hoge mate bijdragen aan het levensplezier van 

mensen die in een verpleeghuis wonen en zorgen ervoor dat zij zo onderdeel uit maken van 

de maatschappij. Verpleeghuisorganisaties werken waar mogelijk samen aan 

maatschappelijke initiatieven die deze verbondenheid met de lokale samenleving 

versterken”. 

 

Welzijn binnen Zorgstroom is binnen het Plan van Aanpak van Waardigheid & Trots een 

belangrijk onderdeel voor de komende periode.  Als gevolg van alle coronamaatregelen heeft 

welzijn niet de aandacht ontvangen die het verdient. 

 

Halverwege 2021 is er ondersteuning gekomen van een extra coach die zich volledig kan 

focussen op welzijn. Een oriëntatiefase heeft in september plaatsgevonden. In de 

oriëntatiefase zijn er gesprekken geweest met bewoners, verzorgingsassistenten, 
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welzijnscoaches, verzorgenden, vrijwilligers, kwaliteitsverpleegkundigen, teamcoaches en 

locatiemanagers, het steunpunt en applicatiebeheer. Er zijn diverse locaties bezocht. 

Onderstaande thema’s zijn invloed op welzijn:  

 Relatie met welbevinden van medewerker en werkplezier  

 Gedragscode/gastvrijheid/mindset  

 Heldere afspraken in het dossier, die opgevolgd worden 

 Bejegening, vanaf het eerste tot het laatste moment 

 Familie; aandacht voor hun proces en begrip voor proces van afscheid nemen van hun 

familielid 

 Hygiëne van persoon en omgeving 

 Structuur van het gebouw 

 

Uit deze oriëntatiefase zijn enkele bevindingen naar voren gekomen. Met deze bevindingen 

gaan wij in 2022 aan de slag. 

 

Integratie binnen diversiteit een uitdaging 

 Door de diversiteit aan taken en functionarissen lijkt welzijn gekoppeld te zijn aan 

functies/taken en rollen. 

 Veiligheid wordt regelmatig gebruikt om niet met bewoners iets samen te doen, als 

pannenkoeken bakken/koken. Praktisch is om het zelf te doen. 

 Locaties hebben welzijn/verzorgingsassistenten anders / verschillend georganiseerd, 

medewerkers welzijn zijn soms meer in de lead, verzorgingsassistenten zijn nog wat 

terughoudend in hun rol en rapporteren. 

 

Benoemde knelpunten 

 Digitale vaardigheden laat nog te wensen over.  

 

Cliënten & mantelzorgers 

In gesprek met medewerkers komt naar voren dat het samenwerken met familie nog veel 

beter kan. Tijdens corona was dit soms niet gemakkelijk, maar soms ook rustiger. Hier ligt 

nog een grote kans op verbeteren door een structuur aan te brengen van aanmelden tot 

“samen zorgen”. Een klein aantal cliënten dat is gesproken zijn tevreden (accepterend). Wat 

opvalt is dat cliënten regelmatig in een vaste structuur in de huiskamer aanwezig zijn. 

 

Vrijwilligers 

Er zijn vrijwilligers; het afstemmen, positioneren, de juiste personen vinden en corona 

maken het samenwerken niet gemakkelijker. De vrijwilligers zijn gemotiveerd, maar ook 

soms zoekend in samenwerking en afstemming met medewerkers. 
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2.3 Veiligheid 

In alle kernteams is de MIC rol opnieuw verdeeld. Deze teamrolhouder gaat in samenwerking 

met de afdelingsverpleegkundige opvolging geven aan de meldingen. Een terugkoppeling 

wordt gegeven in het teamoverleg zelf. De kwaliteitsverpleegkundige monitort de opvolging 

en verbetermaatregelen die worden afgesproken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de 

maandelijkse terugkoppeling aan de locatiemanager. Alle kwaliteitsverpleegkundigen en 

functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de MIC hebben in oktober 2021 een PRISMA 

training gevolg van TriasWeb. In december heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. De 

training bleek erg nuttig te zijn. 

 

Helaas is er wel een terugloop in de opvolging te zien van het aantal meldingen. De oorzaak 

hiervan is de nieuwe kernteamsamenstelling en de ervaren werkdruk. Hierop worden de 

teams ondersteund door de kwaliteitsverpleegkundigen. 

 

Alle medewerkers hebben in 2021 een nieuwe e-learning gevolgd van het IVM betreffende 

medicatieveiligheid. In 2022 staat de tweede scholing gepland, waarna Zorgstroom 

resultaatgericht gaat auditen op medicatieveiligheid.  

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 

Verbeterapp 

De kwaliteitsverpleegkundigen krijgen begin 2022 de training om te gaan werken met de 

verbeterapp. Met deze app kunnen de kwaliteitsverpleegkundigen kort cyclische 

verbeteringen op de werkvloer mogelijk maken en borgen. Via het principe van ‘train de 

trainer’ willen wij alle kernteams zelf de app laten gebruiken. 

 

2.5 Leiderschap, governance en management 

De nieuwe “steunstructuur” is ingezet vanaf half 2021. Deze steunstructuur bestaat uit een 

teamcoach, kwaliteitsverpleegkundige en de locatiemanager. Elke locatie heeft zijn eigen 

steunstructuur. De beide WOL-coaches coachen dit proces en de inhoud. Er is een uniforme 

agenda voor deze overleggen ontworpen en actiepunten worden gedeeld over de locatie voor 

het leren en verbeteren. 

 

2.6 Personeelssamenstelling 

Formatie binnen de divisie Wonen en Zorg 

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht van de realisatie van het gemiddeld aantal 

FTE zorgpersoneel in loondienst per niveau. Dit is alleen het aantal FTE dat valt onder het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
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Tabel 1 Formatie zorgpersoneel in FTE, per niveau. 

Zorgpersoneel in loondienst  Realisatie gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel 

 2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 21 33 53.38 51.31 

Niveau 2 54 57 56.76 55.9 

Niveau 3 97 103 110.68 111.67 

Niveau 4 12 17 6.78 9.26 

Niveau 5 1 1 9.75 9.92 

Niveau 6 - - - - 

Behandelaar 5 7 6.86 9.81 

Overig zorgpersoneel 19 21 22.04 20.24 

Leerlingen 32 29 32.12 42.02 

Totaal FTE loondienst 241 267 298.37 342.74 

 

Strategische personeelsplanning (SPP) 

SPP is gezien arbeidsmarktprognoses en de te verwachten vergijzing een constant punt van 

aandacht binnen Zorgstroom. De prognoses zijn allesbehalve positief en maken dat we nu al 

strategische keuzes moeten maken in het personeelsbeleid om zoveel als mogelijk klaar te 

zijn voor de komende uitdagingen. Daarbij komt dan nog de specifieke vraag hoe we het 

personeel voor de locaties aan de Ravensteijnweg oplevering juni 2024 en op de 

Churchilllaan oplevering 2026 gaan realiseren. De focus wordt de eerste jaren op de 

uitbreidingsplannen gelegd, daarna wordt er meer Zorgstroom breed gekeken. Hiervoor 

hebben we ook meer inzicht nodig in de personeelsbehoefte en zorgvraagontwikkeling met 

name voor MPT, VPT en de groei van verpleeghuisplaatsen op Nieuw-Sandenburg voor de 

toekomst. 

De SPP wordt vormgegeven door een werkgroep. Deze richt zich op vijf thema’s die 

Zorgstroom van belang acht om actie op te ondernemen, dit zijn: 

 Ziekteverzuim reduceren; 

 Duur van de werkdag, werkweek en contractomvang ophogen; 

 Opscholing (opleiding van huidige en nieuwe collega’s); 

 Taakgericht werken; 

 Technologische innovaties. 

Met deze thema’s verwacht Zorgstroom de zorg te kunnen blijven leveren die nodig is. In 

2021 is deze werkgroep gestart. De eerste resultaten worden verwacht in 2022. 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

Vastgoed 

In Middelburg is gestart met twee nieuwe projecten, De Ravensteijnweg en de Churchilllaan, 

Deze locatie wil Zorgstroom in eigendom realiseren. Op locatie Ravensteijnweg wordt een 

voormalig schoolgebouw omgevormd naar een woonzorglocatie met 145 plaatsen. De 
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verwachting is dat deze locatie in 2026 wordt opgeleverd. Op de locatie van het 

schoolgebouw aan de Churchilllaan komt nieuwbouw. Hier bouwt Zorgstroom een 

zorglocatie met 50 plaatsen. De verwachting is dat de locaties respectievelijk 2024 en 2026 

worden opgeleverd. 

 

Handboek 

In 2021 is het nieuwe documentsysteem ‘’Handboek’’ online gegaan. Deze 

(webbased)applicatie zorgt ervoor dat iedereen op alle devices de interne documenten kan 

openen en inzien. Daarbij is het systeem ook interactiever, door direct de mogelijkheid te 

hebben om commentaar te geven, vragen te stellen of een document als favoriet te 

markeren. Zo heb je direct de documenten onder elkaar die voor jou het meest relevant zijn. 

 

Innovatie 

In 2021 heeft er een pilot plaatsgevonden met de smartglass en app van Genzo. Het doel 

van de pilot was om te achterhalen of wij binnen Zorgstroom enkele “usecases” hebben 

waarbij wij de smartglass in het verpleeghuis in kunnen zetten. Twee usecases hebben wij 

uitgeprobeerd, dit was het mee laten kijken van behandelaren met de verpleegkundige 

dienst. En de tweede usecase was om het gedragsteam mee te laten kijken met de zorg om 

ongehinderd gedrag te kunnen observeren. Helaas is de pilot niet succesvol afgesloten, er 

bleek binnen het behandelteam en op de pilot locatie te weinig animo om dit goed uit te 

kunnen proberen. 

 

De Medido wordt al langer gebruikt binnen Zorgstroom, binnen de wijkverpleging is het al 

jaren een onderdeel van de gereedschapskist die zij in kunnen zetten om de eigen regie te 

vergroten. Uiteindelijk bleek er ook vanuit enkele verpleegkundigen binnen de divisie Wonen 

en Zorg interesse te zijn. Na het in contact brengen van de wijkverpleegkundigen, welke 

ambassadeur van de Medido is binnen Zorgstroom, met de geïnteresseerde 

verpleegkundigen is er snel een afspraak gepland. Tijdens dit overleg zijn er direct 

afspraken gemaakt over het inzetten van, het beleid is snel aangepast en nu kunnen ook 

bewoners die Wlz via een MPT of VPT krijgen gebruik maken van de Medido. Aan het einde 

van 2021 zijn er nu dus ook enkele Medido’s in gebruik binnen de divisie Wonen en Zorg. 
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3. Veiligheid, Cliëntoordelen en Leren en werken 

aan kwaliteit 
Alle kwantitatieve gegevens betreffende de kwaliteitsindicatoren zijn te vinden in bijlage 1. 

 

3.1 Veiligheid en kwaliteitsindicatoren 

De meting van de kwaliteitsindicatoren 2021 heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 

2022. Dit jaar is de meting uitgevoerd door de kwaliteitsverpleegkundigen. Dit is samen met 

de staf zorg en kwaliteit voorbereid. Alle gegevens zijn later door de staf zorg en kwaliteit 

verwerkt. Deze heeft direct per afdeling en indicator alle gegevens uitgewerkt en voorzien 

van verbetertips en besproken met de kwaliteitsverpleegkundigen. De 

kwaliteitsverpleegkundigen nemen deze zelf mee naar de afdelingen om te bepalen waar zij 

wat mee gaan doen. 

 

Hieronder zijn enkele voorbeelden van verbeterpunten voor afdelingen: 

Kwaliteitsindicator Resultaat en verbetermogelijkheid 

Advanced Care Planning  Bij bijna alle bewoners (op 3 na) staan de indicatoren 

genoteerd in het zorgdossier! Goed bezig, ga zo door. 

 Bovenstaande punten (ACP punten) worden tijdens het 

opnamegesprek gevraagd/besproken door arts, 

verpleegkundige of EVV’er en genoteerd in het 

zorgdossier. Dit om verwarring te voorkomen in acute 

situaties. Het is belangrijk dat er bij elke bewoner iets 

over alle bovenstaande punten genoteerd staat in het 

zorgdossier vanaf het moment dat de bewoner bij 

Zorgstroom komt wonen. Aandachtspunt hier is het 

concreet benoemen wat er bedoelt wordt met een 

bepaald beleid zoals ‘’curatief’’ of ‘’symptomatisch’’. 

 Wat opvalt voor de kwaliteitsmeting van het jaar 2020 

en 2021 is dat er voor beide bij (bijna) alle bewoners 

afspraken in het zorgdossier staan vermeld m.b.t. 

reanimatie en wel/geen ziekenhuisopname. Wanneer 

er wordt gekeken naar levensverlengende handelingen 

staat hier weinig over genoteerd. Wel is in vele 

zorgdossiers terug te vinden dat alles in overleg met 

familie gaat. Advies: Levensverlengende handelingen 

duidelijker (compact) terug laten komen in het 

zorgdossier. Dit is ten opzichte van vorig jaar nog niet 

verbeterd, daarom is het nodig om hier extra 

aandacht aan te besteden. 
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Continentie  Het noteren van toiletgang in het zorgdossier blijft, 

net als vorig jaar, een punt van aandacht. Bij 69 van 

de 192 bewoners staan geen afspraken over 

toiletgang.  

 Naar aanleiding van de kwaliteitsmeting is in het 

verbeterplan het volgende opgenomen betreft 

continentie: Beter en/of specifieker vastleggen van 

afspraken over de toiletgang. 

Aandacht voor eten en 

drinken 

 Ook hier is het streven om bij alle bewoners 

bovenstaande punten te vermelden in het zorgdossier. 

Dit in het kader van zelfredzaamheid, behouden van 

eigen regie maar ook omdat vele ouderen kampen 

met ondergewicht/diëten/vochtbeperkingen. Bij 59 

van de 192 bewoners zijn de afspraken namelijk niet 

vastgelegd in het zorgdossier.  

Middelen en maatregelen 

rond vrijheid 

 Om de medewerkers bewuster te maken van de Wet 

zorg en dwang (Wzd) is gekozen om de 

kwaliteitsindicator middelen en maatregelen rond 

vrijheid te meten. 

 Het blijkt nodig om de kwaliteitsverpleegkundigen en 

afdelingsverpleegkundigen een (opfris)cursus te geven 

over de Wzd, zij worden verantwoordelijk voor het 

controleren van de middelen en maatregelen op de 

afdelingen en het ondersteunen van medewerkers met 

vragen. 

 

Uit het kwantitatieve beeld is op te halen dat voornamelijk continentie en eten en drinken 

minder vaak terug te vinden zijn in het dossier. Desondanks is het op de afdelingen wel 

bekend wat de preferenties zijn van individuele bewoners, alleen is dit niet goed terug te 

vinden in het dossier. Advanced care planning en medicatieveiligheid zijn goed op orde. 

 

3.2 Cliëntoordelen 

Cliëntoordelen en feedback is een belangrijk deel van het methodisch werken aan 

kwaliteitsverbetering. Binnen Zorgstroom is er een actief beleid betreffende 

ZorgkaartNederland. Ondanks het stimuleren om zorgkaart Nederland te vullen blijft het 

gewenste resultaat helaas uit. Het aantal vermeldingen blijft achter. 

 

Hieronder zijn de waarderingen op ZorgkaartNederland voor Zorgstroom te zien voor het 

jaar 2019, 2020 en 2021. 
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4. Waardigheid en trots op locatie 
Sinds afgelopen jaar zijn op alle locaties van Zorgstroom vanuit Waardigheid en trots op 

locaties (WOL) scans gehouden. In 2019 Hof Mondriaan, Nieuw-Sandenburgh en Hof’t Seijs. 

In 2020 Buitenrust, Hof Klarenbeek en Binnenhaven. Na de scan van de eerste drie locaties is 

een plan van aanpak opgesteld, hierin zijn later de overige drie locaties meegenomen. In 

2022 zijn de eindscans van alle zes de locaties ingepland. In het plan van aanpak WOL is de 

focus gelegd op de wijze waarop zelforganisatie binnen Zorgstroom tot bloei en 

ontwikkeling kan komen. Dit plan wordt uitgevoerd in 2021, voor de complete planning en 

doelen wordt verwezen naar het jaarplan 2021 en het kaderdocument Waardigheid en Tros 

op locatie. 

 

Kernteams 

Vanaf november 2021 zijn de kernteams opgericht op alle locaties. Dit zijn teams gevormd 

rondom een kleine groep bewoners (10-15 medewerkers per team). Binnen deze kernteams 

zijn de taken verdeeld en wordt het “wat” omgezet in het “hoe”. Elk kernteam heeft 

begeleiding van een huiscoach. Omdat het rooster-technisch niet mogelijk is om de roosters 

met dit kleine team georganiseerd te krijgen kan aanvulling gevonden worden in collega’s 

die zitting nemen in de schil. Weer andere collega’s, zijn op de tribune (steunstructuur) zoals 

te zien in figuur 2.  

 

Figuur 1: Kernteam indeling 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

In 2021 is het ECD ingericht op basis van positieve gezondheid. De zorgvraag is aan de hand 

van de zes pijlers ingedeeld: dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties, 

meedoen, mentaal welbevinden, en zingeving. Daarnaast is gestart met cursussen voor alle 

medewerkers vanaf niveau 3 om het zorgplan in te vullen aan de hand van de zes pijlers. 

Tijdens deze cursussen is gefocust op het correct neerzetten van informatie, zoals 

hieronder: 
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Naast de bovenstaande resultaten zijn er vanuit het WOL traject meer interventies 

uitgevoegd, in de tabel hieronder zijn deze kort beschreven. Al deze interventies zijn op alle 

locaties uitgevoegd, behalve als dit specifiek anders staat beschreven. 

 

Nr Interventie Toelichting 

1.  Inrichting kernteams. De kernteams gevormd en in ontwikkeling. 

2.  Verbeterapp PPP In januari 2022 worden alle kwaliteitsverpleegkundigen 

getraind in het gebruik om in de teams met de app te 

gaan werken om kort cyclisch verbeteringen op de 

werkvloer mogelijk te maken. 

3.  Coaching 

steunstructuur 

Beide WOL coaches ondersteunen de steunstructuur in 

het nieuwe proces, op het gebruik van de uniforme 

agenda en het delen van actiepunten over de locaties.  

4.  Opstart intervisie  Het team van kwaliteitsverpleegkundigen wordt gecoacht 

in de ontwikkeling waarbij intervisie onderdeel is. 

5.  Integratie Welzijn De derde coach is in november van 2021 gestart en gaat 

aan de slag met de gevonden verbeterpunten. 

6.  Integrale samenwerking 

behandelteam binnen 

het zorgproces 

Het MDO, de gedragsvisite en de artsenvisite zijn 

geëvalueerd, het aangepaste beleid wordt in 2022 

verwacht. 

7.  Methodisch werken. Het ECD is ingericht op basis van positieve gezondheid. 

Daarbij zijn de interne trainingen in het gebruik hiervan 

eind 2021 gestart.  De medewerkers zijn enthousiast 

over de nieuwe methode. De werkgroep heeft al een 

evaluatie gehouden en stuurt nu al bij a.d.h.v. de 

resultaten.  

 

Tevens wordt er vanaf de omzetting gewerkt met een 

dag overzicht uit ONS. Hiermee zijn de oude 

“routelijstjes” niet meer nodig.  
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5. Analyse Wet zorg en dwang 2021 
 

Deze analyse over de geleverde onvrijwillige zorg binnen Zorgstroom gaat over de periode 1 

januari tot en met 31 december 2021. Naast de geleverde zorg behandelt deze ook het 

beleid rondom de Wet zorg en dwang en overige gelieerde signalen. Deze analyse geeft 

context aan de kwantitatieve data aanlevering. 

 

De analyse is opgebouwd uit vijf onderdelen. Als eerst wordt de wijze waarop deze analyse 

tot stand is gekomen behandeld. Daarna wordt een vergelijking gemaakt met de voorgaande 

periode(s). Als derde wordt een onderscheid gemaakt in de verschillende locaties. De 

maatregelen die zijn getroffen ter terugdringing van onvrijwillige zorg worden in paragraaf 

vier behandeld samen met de aanbevolen verbetermaatregelen op basis van deze analyse. 

Als laatst is de reactie van de Centrale Cliëntraad opgenomen over deze analyse. 

 

Wijze van totstandkoming 

Deze analyse is tot stand gekomen met input vanuit de zorgverantwoordelijken. Drie 

verpleegkundigen (zorgverantwoordelijken) zijn gesproken om aan te geven waar zij 

tegenaan lopen op hun afdelingen/locaties, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. 

Er is gebruik gemaakt van de exportfunctie binnen het zorgdossier (Zie bijlage 1) over 

meerdere periodes om zo een vergelijking te kunnen maken. Daarbij is er, vanwege het 

geringe aantal onvrijwillige “maatregelen” gekozen om een steekproef te houden in de 

dossier om te kijken hoe de stappenplannen zijn vastgelegd en de juiste professionals zijn 

betrokken. Deze bevindingen zijn meegenomen in het onderdeel “evaluatie”. 

 

Onvrijwillige zorg 

Het jaar 2021 is het tweede jaar dat de Wzd van toepassing is en is het mogelijk om een 

initiële vergelijking te maken met de voorgaande analyse. In figuur 1 is de toepassing van 

onvrijwillige zorg te zien bij unieke cliënten en de categorie over de periode 2021. Figuur 2 

laat dezelfde informatie zien over de periode 2020.  

 

Figuur 2 export Wzd analyse Nedap ONS periode 01-01-2021 tot en met 31-12-2021 
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Figuur 3 Export Wzd analyse Nedap ONS periode 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 

 

Een stijging is te zien in de mechanische fixatie, zoals o.a. bedhekken, romper en hansop. 

Uit gesprekken met de zorgverantwoordelijke en dossiercontrole blijkt dit grotendeels te 

komen door tijdelijke maatregelen. Daarbij is een stijging van de geregistreerde onvrijwillige 

zorg deels te verklaren doordat de corona maatregelen voor meer onbegrepen gedrag 

zorgen. 

 

Deze verschillen maken het niet om het beleid te herzien. 

 

Locaties en ambulante zorg 

Binnen de wijkverpleging en bij langdurige zorg in de thuissituatie, waarbij Zorgstroom niet 

de behandeling verzorgt, wordt op het moment nog niet de Wzd toegepast. In 2022 wordt 

gekeken naar de resultaten van de proeftuinen en wat er nodig is om ook in deze situatie 

deze Wzd te kunnen toepassen. 

 

Er is een duidelijk verschil te zien in de toepassing van onvrijwillige zorg tussen de 

verschillende locatie. Op de locatie Nieuw-Sandenburg, Hof Mondriaan en Buitenrust komt 

onvrijwillige zorg voor. Op de locaties Binnenhaven, Hof ’t Seijs komt dit niet voor. Dit 

verschil valt deels te verklaren in de verschillen tussen de doelgroepen, waarbij Nieuw-

Sandenburg en Buitenrust beide accommodaties zijn. Dit verklaart alleen niet waarom op de 

accommodatie Binnenhaven geen onvrijwillige zorg voorkomt. 

 

Maatregelen 

Uitgangspunt is dat wanneer iemand bij Zorgstroom komt wonen hij zelf de regie houdt over 

zijn leven. Dat hij dit leven zo in kan richten dat dit de voor hem maximale kwaliteit van 

leven oplevert.  

 Cliënten krijgen de vrijheid om (geïnformeerd) keuzes te maken (beslissingsvrijheid). 

 Keuzes die passen bij hun identiteit en zorgen voor kwaliteit van leven. 

 

Om zolang als mogelijk vrijheid te kunnen geven aan cliënten zet Zorgstroom in op 

interventies om vrijheidsbeperking te voorkomen. Zo zetten wij in op het goed om gaan met 
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onbegrepen gedrag, omdat dit vaak aanleiding is om over te gaan tot onvrijwillige zorg, 

daarnaast zetten we in op zorgdomotica om alternatieven aan te bieden aan de 

zorgprofessionals. Daarbij is een goede dag invulling voor bewoners van wezenlijk belang, 

ook voor het verminderen van onbegrepen gedrag. Vanuit het Waardigheid en Trots traject is 

een coach ingezet om het onderdeel welzijn te verbeteren. 

 

Evaluatie zorgverantwoordelijken 

Dit jaar is er ook een beperkte evaluatie gehouden met de zorgverantwoordelijken 

betreffende de stand van zaken rondom de Wet zorg en dwang. Door corona en de daarbij 

behorende hoge werkdruk en verzuim is de Wzd helaas een lagere prioriteit geworden. 

Desondanks zijn er uit deze evaluatie een aantal interessante punten naar voren gekomen. 

Deze worden hieronder benoemd: 

 Vanuit de wijkverpleging komen steeds meer vragen omrent de Wzd, met name hoe zij 

moeten handelen als het gaat om onvrijwillige zorg. 

 De administratie rondom de Wzd wordt gezien als erg lastig, met als concreet voorbeeld 

het formuleren van teksten om jezelf te verantwoorden. 

 De gedachte achter de wetgeving leeft op de locaties. 

 De uitleg omtrent de Wzd moet simpeler, alle collega’s krijgen er namelijk mee te 

maken. 

 

Verbeteringen 

Op basis van de hier voorgaande analyse worden de volgende verbetermaatregelen 

voorgesteld: 

 De voorgestelde commissie zorg als speerpunt de Wzd geven voor 2022; 

 Herzien van de beschikbare scholing betreffende de Wzd; 

 Audit laten uitvoeren op de Wzd om het effect te bepalen van de scholing. 

 

Reactie CCR 

Op het moment van schrijven is er nog geen reactie van de CCR, de reden hiervoor is de 

vertraging in het opstellen van de analyse Wzd. Wanneer deze beschikbaar is zal deze 

worden toegevoegd aan dit document. 
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Bijlage 1 Kwaliteitsindicatoren 
 

 

 

Middelen en maatregelen rond vrijheid: 

 

 

Advanced Care Planning: 

 

 

 

 

 

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Noemer 61 22 21 75 13 23

Naam locatie:

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Bij hoeveel cliënten zijn op dit moment middelen en maatregelen 

rond vrijheid toegepast?

5 6 1 10 0 0

Naam locatie:

Middelen en maatregelen rond vrijheid

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Bij hoeveel cliënten op deze afdeling, ligt in het zorgdossier één 

van de onderstaande beleidsafspraken vast?. Geef achter elke 

afspraak hoe vaak deze voorkomt op de afdeling. 

een reanimatiebesluit: 58 22 21 71 13 22

wel of geen levensverlengende behandelingen: 6 0 4 16 6 6

wel of geen ziekenhuisopname: 47 0 18 36 12 3

er zijn geen afspraken over het levenseinde: 0 0 0 3 0 1

Naam locatie:

Advanced Care Planning
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Medicatieveiligheid: 

 

 

Continentie: 

 

 

Aandacht voor eten en drinken: 

 

 

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Worden medicatiefouten besproken op deze afdeling met het 

team?  (ja (=1) of nee (=0) aangeven) 

5 van de 8 1 van de 1 3 van de 3 1 van de 4 2 van de 2 1 van de 1

Naam locatie:

Medicatieveiligheid

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Bij hoeveel cliënten op deze afdeling is in het plan vastgelegd: 

wat de voorkeuren en gewoontes van de cliënt zijn t.a.v. de toiletgang: 13 22 6 8 8 13

de wijze waarop de cliënt ondersteund moet worden om de toiletgang zo 

veel mogelijk zelfstandig uit te (blijven) voeren:

2 22 5 8 8 10

benodigde hulp bij de toiletgang: 14 22 7 18 11 14

passend gebruik van incontinentiematerialen: 30 22 15 27 5 14

Geen afspraken over toiletgang: 22 0 4 41 2 8

Naam locatie:

Continentie

Totaal Buitenrust Hof t Seijs 

verpleegafdeling 

de Plataan

Totaal Hof 

Mondriaan

Totaal Nieuw-

Sandenburgh

Totaal 

Binnenhaven

Totaal Hof 

Klarenbeek

Bij hoeveel cliënten van deze afdeling is in het zorgdossier 

vastgelegd: 

wat voorkeuren voor bepaald eten en drinken zijn: 26 22 2 11 6 9

wat voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en drinken zijn 

(frequentie, hoeveelheid vorm?): 

19 22 2 15 8 9

wat de gewenste hulp bij eten en drinken is: 21 22 1 28 11 10

wat voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken zijn: 15 22 1 28 3 11

Aantal cliënten waar geen afspraken t.a.v. eten en drinken zijn vastgelegd: 16 0 11 31 1 8

Naam locatie:

Aandacht voor eten en drinken


