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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsplan van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit kwaliteitsplan ligt in
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 is gepresenteerd door het
Zorginstituut Nederland.
Belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nadruk op het samen
leren en verbeteren.
In dit kwaliteitsplan laten we zien waar we nu staan, maar ook waarop we willen ontwikkelen.
Vanuit de visie dat we nooit klaar zijn en in ontwikkeling willen blijven.
Jaarlijks wordt dit plan herzien en aangevuld en beschrijven we opnieuw wat we gaan
verbeteren en leren met elkaar en hoe de resultaten daarvan terugvloeien naar de
betrokkenen binnen Zorggroep Drenthe.

Definitieve versie
Dit document is de definitieve versie van het kwaliteitsplan. Deze definitieve versie is,
voordat het definitief werd vastgesteld, voorgelegd en aan de volgende partijen:
- de ondernemingsraad van Zorggroep Drenthe,
- de centrale cliëntenraad van Zorggroep Drenthe,
- collega zorgaanbieders van het Lerend Netwerk,
- het centraal management van Zorggroep Drenthe.
De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad zijn beide akkoord gegaan met de inhoud
van dit kwaliteitsplan.

Raad van Bestuur Zorggroep Drenthe
December 2017
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Hoofdstuk 1 Visie en kernwaarden
De visie van Zorggroep Drenthe richt zich op het thuisgevoel van onze klant. Doelen van
Zorggroep Drenthe richten zich op Wonen, Welzijn en Zorg.
Zorggroep Drenthe heeft Wonen en Welzijn in een concept uitgewerkt. De concepten zorgen
ervoor dat Zorggroep Drenthe aan resultaten kan werken en dragen bij aan de visie ‘waar u
thuis bent’.
Met elkaar streven we ernaar dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen
inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen. We stellen de mens centraal, verlenen zorg op
maat en zijn respectvol.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in onze woonlocaties. Daarom zorgen
we voor een mooie en ruime woonomgeving in een schoon huis, lekkere maaltijden en
gezellige activiteiten. Huiselijkheid, gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun zijn
speerpunten. Daar werken we met z’n allen aan.
Onze medewerkers ondersteunen cliënten op een professionele wijze. Ze doen hun werk
met plezier, zijn positief ingesteld en hebben het hart op de juiste plek.
De kerndoelgroep voor Zorggroep Drenthe is de (potentiële) cliënt. De positionering is
gericht op deze doelgroep.
Cliënten kiezen voor Zorggroep Drenthe omdat Zorggroep Drenthe werkt aan de waarden
positief, ondernemend in combinatie met cliënt centraal en puur.
Naast een hoge kwaliteit in de basisvoorwaarden, zoals goede zorg en dienstverlening,
professionaliteit, betrokkenheid en aandacht zet Zorggroep Drenthe haar cliënten echt
centraal door er alles aan te doen ze het ultieme thuisgevoel te geven.
Dat geldt zowel voor de cliënten in de woonlocaties als voor de cliënten van de thuiszorg of
de overige diensten. Voor de een geldt dat het thuisgevoel ontstaat op een andere plek dan
het voormalige thuis. Voor de ander is Zorggroep Drenthe de partij die ervoor zorgt dat thuis
ook als thuis blijft voelen door extra zorg of andere dienstverlening te bieden.
Zorggroep Drenthe schuift van een Zorgorganisatie voor ouderen naar een Dynamische
organisatie voor wonen & zorg of wonen, welzijn & zorg. Zorggroep Drenthe gaat: ‘Van
zorgmerk naar mensenmerk’. Het gaat niet meer over zorg alleen maar het gaat over onze
cliënten.
1.1 Doelgroepen en omvang
Zorggroep Drenthe is een (middel)grote maar platte organisatie (overhead van 6%) met een
omzet van ruim 39 miljoen. Er werken 1391 medewerkers (516 BFT’s) binnen Zorggroep
Drenthe. Zij bedienen 825 cliënten in een intramurale setting waarvan ongeveer 250 cliënten
een PG indicatie hebben. Verder had Zorggroep Drenthe in 2014 1463 extramurale cliënten.
Zorggroep Drenthe is financieel gezond en heeft een solvabiliteitspercentage van 40%.
Aan tevreden cliënten ontleent de organisatie haar bestaansrecht. Zorggroep Drenthe is zich
hiervan bewust en heeft cliëntvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Cliënttevredenheid
wordt tweejaarlijks gemeten. Cliënten geven in de laatste raadpleging aan gemiddeld zeer
tevreden te zijn over de zorg en aangeboden diensten van Zorggroep Drenthe.
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Medewerkers worden gezien als kritische succesfactor. Zorggroep Drenthe heeft bijzonder
veel aandacht voor haar medewerkers. Het ziekteverzuim schommelt al jaren rond de 4.5%.
De medewerkerstevredenheid wordt tweejaarlijks gemeten en medewerkers zijn
bovengemiddeld tevreden over de kwaliteit van arbeid.
1.2 Cliënten / capaciteit / productie / opbrengsten
Intramuraal: In 2016 zagen we de intramurale productie zonder behandeling verder dalen,
maar de productie met behandeling steeg verder door. Door een verder uitbreiding van de
productie in zowel Volledig Pakket Thuis als Eerstelijnsverblijf, bleef de daling in de totale
productie beperkt tot -/- 8%.

Intramurale Productie Wlz / GGZ (Wmo)
Aantal dagen Gemiddeld aantal cliënten
2016
2015
2016
2015
Zonder behandeling
73.367 103.932
201
285
Met behandeling
61.884 49.231
169
135
Volledig Pakket Thuis 15.760 12.318
43
34
Eerstelijns verblijf
6.767
6.089
18
17
Totaal bezetting
157.778 171.570
431
471
Doordat cliënten langer thuis blijven wonen, zagen we de productie ‘wijkverpleging’ verder
doorstijgen, met bijna 14%

Extramurale Productie Zvw / Wlz
Aantal uren
2016
2015
Persoonlijke verzorging 130.169 114.347
Verpleging
7.584
6.828
Begeleiding
321
1.491
Behandeling
100
218
Totaal aantal uren
138.174 122.884
Ook de productie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaf in 2016 een stijging te
zien (+31,7%). Dit werd net als bij de productie Wijkverpleging veroorzaakt, doordat cliënten
langer thuis blijven wonen totdat opname in een verzorgings- verpleeghuis mogelijk is. Een
andere oorzaak van deze stijging is de overname van de productie van de failliete
zorgorganisatie TSN.

Extramurale Productie Wmo
Aantal uren
2016
2015
Algemene Voorziening Schoonmaak 40.147 17.870
Huishoudelijke Verzorging 1
19.381 27.864
Huishoudelijke Verzorging 2
45.642 34.062
Begeleiding
1.511
0
Totaal aantal uren
106.681 79.796
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Bedrijfsopbrengsten
2016
2015
Totaal opbrengsten
40.639.603 38.677.830
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 26.313.494 26.978.068
Waarvan overige opbrengsten
14.326.109 11.699.762
Voor het eerst heeft de exploitatie de grens van € 40.000.000 overschreden. Vanaf 2005
heeft de omvang van de organisatie een grote groei doorgemaakt; in 2005 was de totale
opbrengst € 18.000.000.
1.3 Werkgebied, woonlocaties, zorgomgeving en bestuursstructuur
Stichting Zorggroep Drenthe heeft 7 woonzorgcentra, gevestigd in de provincie Drenthe. Ze
bieden WLZ zorg, huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding,
behandeling en verblijf. De juridische structuur is een stichtingsvorm.
Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna te noemen Zorggroep Drenthe, vallen op
31 december 2016 een viertal stichtingen, aangegeven in onderstaand schema:1
St. Zorggroep Drenthe
Holding

St. Zorggroep
Drenthe

St. Zorggroep
Drenthe Thuis

St. Zorg aan Huis
Groningen

St. Zorg aan Huis
Friesland

Zorggroep Drenthe richt zich voornamelijk op het verlenen van zorg- en diensten in en
rondom de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld.
WMO zorg en AVS/HV-1, HV-2, wordt bijna in alle Drentse gemeenten geboden, behalve in
Coevorden, Emmen en Borger Odoorn. Daarnaast kent de gemeente Tynaarlo alleen het
product HV-2.
Tevens verhuurt Zorggroep Drenthe appartementen binnen haar locaties.
Naast verblijf in de woonlocaties (met en zonder behandeling), behoort ook eerstelijns verblijf
tot de mogelijkheden, evenals dagverzorging, VPT, MPT en meerzorg (somatisch/
psychogeriatrisch).
Binnen de locaties beschikken cliënten over een volledig ingericht appartement met aparte
badkamer en een keukenblok.
De bestuursstructuur van Zorggroep Drenthe bestaat uit een Raad van Toezicht en een
Raad van Bestuur. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur
onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van
de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van hun taakverdeling vast.
De woonzorgcentra kennen de volgende opbouw in structuur: directeur/bestuurder,
locatiemanager / facilitair manager, teamleiding, medewerker.
Er zijn een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse locaties
ondersteunen; Financiën & Control, Technische Dienst (TD), Informatisering &
Automatisering, Cliëntadvisering, Personeel & Organisatie, Beleidszaken, Behandeldienst,
Secretariaat, Planbureau, Marketing & Communicatie. Deze diensten vallen onder het
Centraal Bureau.

1

De Stichting Zorg aan Huis Groningen en Friesland zijn op dit moment stichtingen zonder activiteiten
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Hoofstuk 2 Medewerkers
Binnen Zorggroep Drenthe zijn 1391 medewerkers (516 FTE) en 500 vrijwilligers essentieel
voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Zonder voldoende, bevoegde en bekwame
medewerkers kan er immers geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd. In dit
hoofdstuk worden achtereenvolgens het medewerkersbestand en de in- en uitstroom
kwantitatief gespecificeerd op basis van functie en leeftijd, wordt de stand van zaken m.b.t.
opleiden geïnventariseerd en wordt tenslotte de kwaliteit van medewerkers geïnventariseerd.
2.1 Functieverdeling
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal medewerkers en FTE
van de meest voorkomende functies (conform functiebeschrijvingen) per locatie. Daarnaast
is weergegeven welk percentage medewerkers / FTE dit is ten opzichte van het totale
medewerkersbestand van de betreffende locatie. Het betreft de stand van zaken na het
derde kwartaal van 2017 (per 1 oktober 2017).

Locatie
De Vijverhof

De Amstel

De Wenning

De Noorderkroon

De Wester Es

Medewerkersbestand 3e kwartaal 2017
Functienaam
Aantal FTE % aantal
Facilitair medewerker
27
11,46 13,57%
Verzorgingshulp
2
0
1,01%
Helpende
24
2,86
12,06%
Verzorgende
93
45,31 46,73%
Verzorgende zonder IG
7
3,07
3,52%
Verpleegkundige
19
10,08
9,55%
Wijkverpleegkundige
1
0,78
0,50%
BBL-leerling
3
1,33
1,51%
Facilitair medewerker
5
1,56
11,11%
Verzorgingshulp
0
0
0,00%
Helpende
5
0,5
11,11%
Verzorgende
25
12,4
55,56%
Verzorgende zonder IG
0
0
0,00%
Verpleegkundige
1
0,67
2,22%
Wijkverpleegkundige
1
0,55
2,22%
BBL-leerling
2
0,89
4,44%
Facilitair medewerker
14
5,59
27,45%
Verzorgingshulp
1
0,55
1,96%
Helpende
3
1,86
5,88%
Verzorgende
16
9,04
31,37%
Verzorgende zonder IG
2
1,14
3,92%
Verpleegkundige
3
2,22
5,88%
Wijkverpleegkundige
0
0
0,00%
BBL-leerling
1
0,44
1,96%
Facilitair medewerker
25
7,45
31,65%
Verzorgingshulp
1
0,44
1,27%
Helpende
1
0,44
1,27%
Verzorgende
20
10,68 25,32%
Verzorgende zonder IG
0
0
0,00%
Verpleegkundige
3
2
3,80%
Wijkverpleegkundige
1
0,89
1,27%
BBL-leerling
2
0,89
2,53%
Facilitair medewerker
39
10,45 20,31%
Verzorgingshulp
5
1,03
2,60%
Helpende
19
3,25
9,90%
Verzorgende
64
27,94 33,33%
Verzorgende zonder IG
11
5,28
5,73%
Verpleegkundige
13
7,24
6,77%
Wijkverpleegkundige
1
0,89
0,52%
BBL-leerling
3
1,33
1,56%

% FTE
12,76%
0,00%
3,18%
50,46%
3,42%
11,22%
0,87%
1,48%
8,60%
0,00%
2,76%
68,36%
0,00%
3,69%
3,03%
4,91%
20,47%
2,01%
6,81%
33,10%
4,17%
8,13%
0,00%
1,61%
26,17%
1,55%
1,55%
37,51%
0,00%
7,02%
3,13%
3,13%
13,79%
1,36%
4,29%
36,86%
6,97%
9,55%
1,17%
1,75%
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Symphonie

Mozaiek

Facilitair medewerker
Verzorgingshulp
Helpende
Verzorgende
Verzorgende zonder IG
Verpleegkundige
Wijkverpleegkundige
BBL-leerling
Facilitair medewerker
Verzorgingshulp
Helpende
Verzorgende
Verzorgende zonder IG
Verpleegkundige
Wijkverpleegkundige
BBL-leerling

39
0
5
86
7
26
1
3
31
0
25
45
4
13
1
4

13,86
0
0,44
47,29
3,07
14,07
1
1,33
10,62
0
8,66
27,21
1,55
9,2
0,55
1,78

20,31%
0,00%
2,60%
44,79%
3,65%
13,54%
0,52%
1,56%
21,38%
0,00%
17,24%
31,03%
2,76%
8,97%
0,69%
2,76%

14,44%
0,00%
0,46%
49,28%
3,20%
14,66%
1,04%
1,39%
14,82%
0,00%
12,09%
37,98%
2,16%
12,84%
0,77%
2,48%

In de nieuwe organisatiestructuur valt de thuiszorg onder de locaties. De medewerkers die in
de thuiszorg werken zijn daarom in bovenstaand overzicht meegenomen in de aantallen per
locatie. Het aantal facilitair medewerkers van De Noorderkroon is exclusief medewerkers
huishouding extramuraal. Naast de medewerkers op de verschillende locaties heeft
Zorggroep Drenthe ook een behandeldienst. De behandeldienst bestaat uit:
- een casemanager dementie,
- een praktijkverpleegkundige,
- vijf verpleegkundigen specialistisch team,
- twee psychologen,
- twee maatschappelijk werkers,
- een eerste geneeskundige/ Bopz arts,
- twee specialisten ouderengeneeskunde,
- een physician assistant.
2.2 Leeftijdsopbouw
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw in het algemeen
weergegeven.
Ontwikkeling aantal dienstverbanden per leeftijdscategorie (incl. trend)
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Ontwikkeling percentage vaste dienstverbanden per leeftijdscategorie (incl. trend)

Gemiddelde omvang van het dienstverband per leeftijdscategorie (incl. trend)
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De leeftijdsopbouw kan ook per functie worden gespecificeerd. Het betreft hierbij een
specificatie op basis van het derde kwartaal van 2017.
Leeftijdsopbouw per functie 3e kw artaal 2017
Funtie
Categorie
aantal
Facilitair medew erker
< 24 jaar
18
25-39 jaar
27
40-54 jaar
69
55 > jaar
72
Verzorgingshulp
< 24 jaar
4
25-39 jaar
1
40-54 jaar
3
55 > jaar
1
Helpenden
< 24 jaar
39
25-39 jaar
23
40-54 jaar
14
55 > jaar
6
Verzorgenden zonder IG
< 24 jaar
0
25-39 jaar
3
40-54 jaar
13
55 > jaar
15
Verzorgenden
< 24 jaar
37
25-39 jaar
108
40-54 jaar
132
55 > jaar
63
Verpleegkundige
< 24 jaar
20
25-39 jaar
31
40-54 jaar
26
55 > jaar
7
Wijkverpleegkundige
< 24 jaar
0
25-39 jaar
1
40-54 jaar
5
55 > jaar
0
BBL-leerling
< 24 jaar
1
25-39 jaar
6
40-54 jaar
11
55 > jaar
1

2.3 In-, door- en uitstroom
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de instroom per
organisatieonderdeel in de periode van 2012 t/m 2016. De in- en uitstroom is excl.
vakantiemedewerkers.
Instroom 2012 - 2016
Organisatieonderdeel Totaal 2012 Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal 2015 Totaal 2016
De Vijverhof
28
28
16
15
11
De Wenning
4
4
4
1
2
Centraal Bureau
16
5
4
10
6
Technische dienst
2
2
0
0
0
De Wester Es
27
24
13
12
6
Symphonie
30
21
8
18
19
Mozaiek
36
21
14
17
32
Extramurale Zorg
15
30
9
15
2
Flexpoule
15
19
22
19
5
De Amstel
11
9
0
0
1
Het Stroomdal
8
2
0
1
0
De Noorderkroon
43
15
6
3
27
Behandeldienst
5
2
5
0
Zorggroep Drenthe Thuis
45
71
56
78
184
Totaal
280
256
154
194
295
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In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de uitstroom per
organisatieonderdeel in de periode van 2012 t/m 2016.
Uitstroom 2012 - 2016
Organisatieonderdeel Totaal 2012 Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal 2015 Totaal 2016
De Vijverhof
41
31
36
27
37
De Wenning
3
6
5
7
4
Centraal Bureau
4
2
7
10
7
Technische dienst
0
1
0
1
0
De Wester Es
16
23
33
16
25
Symphonie
24
24
27
22
21
Mozaiek
36
29
30
38
42
Extramurale Zorg
30
24
14
17
19
Flexpoule
2
21
32
25
29
De Amstel
4
7
5
3
3
Het Stroomdal
0
2
0
4
1
De Noorderkroon
2
4
7
16
11
Behandeldienst
2
3
5
3
1
Zorggroep Drenthe Thuis
42
58
88
115
55
Totaal
206
235
289
304
255

De in- en uitstroom kan ook per functie worden gespecificeerd. In onderstaande tabel is ook
een percentage uitstroom ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in de betreffende
functie in het derde kwartaal van 2017 weergegeven. De in- en uitstroom van helpenden is
enigszins vertekend omdat in/voor de vakantieperiode veel vakantiemedewerkers zijn
aangenomen als helpende.
In- en uitstroom t/m septem ber 2017
Instroom
Uitstroom
Functie
Aantal
%
Aantal
%
Facilitair medew erker
24
12,90%
24
12,90%
Verzorgingshulp
8
88,89%
4
44,44%
Helpende
62
75,61%
14
17,07%
Verzorgende zonder IG
3
9,68%
4
12,90%
Verzorgende
42
12,03%
41
11,75%
Verpleegkundige
21
25,00%
21
25,00%
Wijkverpleegkundige
3
50,00%
1
16,67%
BBL-leerling
0
0,00%
1
5,26%

In onderstaande tabel is de in- en uitstroom per leeftijdscategorie weergegeven. De
informatie is enigszins vertekend omdat in / voor de vakantieperiode veel
vakantiemedewerkers een dienstverband anders dan vakantiemedewerkers hebben
gekregen.

Functie
< 24 jaar
25-39 jaar
40-54 jaar
55 > jaar

In- en uitstroom t/m septem ber 2017
Instroom
Uitstroom
Aantal
%
Aantal
%
96
61,94%
65
41,94%
58
18,71%
60
19,35%
72
13,11%
54
9,84%
18
5,37%
25
7,46%
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2.4 Opleiden
Medew erkers nog in opleiding (BBL) per 1 oktober 2017
HBO Verpleegkunde MBO Verpleegkundige MBO Verzorgende GVP MMZ Helpende
De Vijverhof
2
8
0
5
0
4
De Wenning
1
1
3
0
0
1
De Wester Es
0
5
5
9
0
4
Symphonie
1
0
0
0
0
3
Mozaiek
3
6
5
0
0
3
De Noorderkroon
1
0
0
0
0
3
De Amstel
0
1
0
0
0
1
Totaal
8
21
13
14
1
19

Totaal
19
6
23
4
17
4
2
76

Zorggroep Drenthe biedt jaarlijks tussen de 100 en 150 stageplaatsen (BOL) aan.
2.5 Kwaliteit
Zorggroep Drenthe probeert op diverse manieren de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te
borgen en waar mogelijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat bij de indiensttreding
van een medewerker wordt voldaan aan de vergewisplicht. Dit wordt o.a. gedaan door het
aanvragen en vergoeden van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Gedurende het dienstverband wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers door o.a. het aanbieden en het vergoeden van deelname aan het
Kwaliteitsregister V en VN en de vastgestelde mogelijkheden in het strategisch
opleidingsplan per locatie.
Vanaf 1 januari 2018 wordt gestart met het voeren van functioneringsgesprekken (gericht op
ontwikkelingen van de medewerker). Deze gesprekken kunnen informatie opleveren over de
kwaliteit van medewerkers.
Het is voor Zorggroep Drenthe een flinke uitdaging om ervoor te zorgen dat er ook op termijn
voldoende, bevoegde en bekwame medewerkers in een goede werksfeer, veilig en gezond
werkzaam zijn. Factoren waarmee Zorggroep Drenthe te maken heeft zijn:
- De vergrijzing van het medewerkersbestand.
- De stijging van het verzuim, met name door langdurig verzuim bij oudere
medewerkers.
- De huidige en verwachte tekorten op de arbeidsmarkt.
- De hoge uitstroom van medewerkers waarbij vooral de stijging van uitstroom op
verzoek van de medewerker opvalt.
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Hoofdstuk 3 De kwaliteitsthema’s
3.1 Thema: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
1. Invulling geven aan vier onderscheidende thema’s door zorgverleners:
- Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
- Uniek zijn: cliënt heeft een eigen identiteit.
- Autonomie: eigen regie over leven en welbevinden.
- Zorgdoelen: vastgelegde afspraken (en inspraak bij) de doelen t.a.v. zorg,
behandeling en ondersteuning.
2. Vanaf 1 juli 2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig
zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag,
een eerste contactpersoon en afspraken bij handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk
zes weken na opname (of eerder) volledig en definitief wordt.
3. Vanaf 1 juli 2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan
belegd bij een verzorgende van minimaal niveau 3 (IG).
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
Belevingsgerichte zorg bij cliënten met dementie
Bij Zorggroep Drenthe staat de cliënt centraal. Er wordt gewerkt vanuit een
belevingsgerichte visie. Het doel van een belevingsgerichte benadering is dat de cliënt met
dementie zo veel mogelijk ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van
zijn / haar ziekte. De cliënt voelt zich geborgen en behoudt zijn of haar gevoel van
eigenwaarde. Dit kan men alleen realiseren door als organisatie in zijn totaliteit hier actief
mee bezig te zijn en voor de cliënt een veilige omgeving te creëren. Belevingsgericht
werken houdt in dat, indien mogelijk, de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Het
uitgangspunt is de beleving van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de
behoeftes, mogelijkheden en wensen van de cliënt. We gaan in gesprek met de cliënt en/of
diens vertegenwoordiger om samen ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk tegemoet
kunnen komen aan de wensen van de cliënt.
We zijn in 2017 begonnen om deze visie uit te werken. Er zijn nog een aantal
randvoorwaarden nodig (woonomgeving, deskundige medewerkers) om dit volledig te
realiseren. Het verder implementeren van belevingsgerichte zorg binnen Zorggroep Drenthe
is daarom een speerpunt voor 2018.
Omaha System
Zorggroep Drenthe werkt zowel intra- als extramuraal met een elektronisch cliëntdossier
(ECD). Binnen het ECD wordt gewerkt met Omaha System. Het Omaha System beoogt een
eenheid van taalgebruik zodat het primaire proces transparanter wordt, het de
communicatie tussen zorgverlener en cliënt vergemakkelijkt en gegevens onderling
vergelijkbaar maakt.
Het Omaha System biedt een systeem om acties te omschrijven in zorgplannen en voor
vastlegging van geleverde zorg of begeleiding.
In het Omaha System zit de mogelijkheid om eerst een conceptplan te maken die daarna
definitief gemaakt kan worden in samenspraak met de cliënt of diens vertegenwoordiger.
Bij Zorggroep Drenthe is het organisatie breed nog niet gerealiseerd dat de cliënt en / of
diens vertegenwoordiger in kan loggen in het eigen cliëntdossier. Technisch is dit al wel
mogelijk (Cliëntenportaal van Caress). In 2018 wordt dit verder geïmplementeerd.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgplan is bij Zorggroep Drenthe in
ieder geval neergelegd bij een verzorgende van minimaal niveau 3 (IG)
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Beoogde resultaten in 2018
Belevingsgerichte zorg
- Er is een elearning ‘Belevingsgericht werken’ ontwikkeld welke in het voorjaar als
module wordt aangeboden voor verzorgenden en verpleegkundigen.
- Behandeldienst geeft in het voorjaar 2018 een themamiddag over belevingsgerichte
zorg aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dit vindt plaats in het Drents Archief te
Assen.
Omaha system
- Afdeling Beleid voert organisatie breed een audit ECD uit waarbij het vastleggen van
de zorgdoelen wordt meegenomen.
- Organisatie brede implementatie van het Cliëntportaal.
Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Belevingsgerichte zorg:
- notulen werkgroep
Belevingsgerichte zorg per
locatie.

Locatiemanagers

Jaarlijks bijhouden hoe vaak
deze werkgroep bij elkaar
komt.

- deelnemerslijsten scholing
Belevingsgericht werken,
deelnemerslijst elearning
Belevingsgericht werken en
deelnemerslijst
themamiddag
Belevingsgerichte zorg.

Locatiemanagers vragen
dit op bij P&O

1x per jaar

Zorgdoelen:
- jaarlijkse audit in ECD door
afdeling Beleid.

Afd. Beleid

1x per jaar

Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanager
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3.2 Thema: Wonen en welzijn
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Invulling geven aan de 5 kwaliteitsthema’s op het terrein van wonen en welzijn:
- zingeving (ondersteuning levensvragen);
- zinvolle dagbesteding aandacht en ondersteuning van activiteiten die het leven de
moeite waard maken);
- schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding (aandacht voor persoonlijke
verzorging);
- familieparticipatie en inzet vrijwilligers (ruimte bieden aan rol van mantelzorgers en
afbakening van de inzet van vrijwilligers);
- wooncomfort (gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting).
Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de
verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
Visie Zorggroep Drenthe ten aanzien van wonen en welzijn
In de visie van Zorggroep Drenthe omvat wonen en welzijn een complex van factoren,
namelijk: mooi en ruim wonen, een lekkere maaltijd, activiteiten en een schoon huis, maar
ook huiselijkheid, gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun. De woon- en werksfeer
bepaalt of cliënten het woonzorgcentrum als ‘thuis’ ervaren.
Zingeving
Indien een cliënt specifieke aandacht nodig heeft m.b.t. gevoelens van eenzaamheid, verlies
van functies, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de laatste levensfase, wordt dit
opgenomen in het zorgleefplan. Er zijn diverse para medische disciplines aanwezig die de
zorg en cliënt kunnen ondersteunen, te weten: maatschappelijk werkers en psychologen.
Elke woonzorglocatie heeft aparte afspraken met instanties/ personen die geestelijke
verzorging passend bij de levensbeschouwing kunnen bieden.
Zinvolle dagbesteding
Meer Bewegen voor Ouderen
Met de cursussen Meer Bewegen voor Ouderen wil Zorggroep Drenthe ervoor zorgen dat
haar cliënten meer zelfredzaam zullen blijven en minder zullen vallen.
Activiteitencommissie per locatie
Een belangrijke rol voor het welbevinden is weggelegd voor het aanbieden van activiteiten.
Per locatie is er daarom een activiteitencommissie ingesteld. Het aanbod van de activiteiten
vormt een integraal onderdeel van de zorg- en dienstverlening.
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van
ontspanning - en structuur biedende activiteiten binnen de locatie. Er wordt gewerkt met een
jaarlijks activiteitenprogramma (het jaarplan). Het activiteitenprogramma wordt jaarlijks
vastgesteld en geëvalueerd met de cliëntenraad.
Het activiteitenprogramma bestaat uit activiteiten voor kleine groepen en activiteiten voor
grote groepen.
De activiteitencommissie heeft vier leden; deze bestaat uit 1 lid van de cliëntenraad, 1
vrijwilliger en 1 activiteitenbegeleidster of de teamleider activiteitenbegeleiding en de
locatiemanager.
De activiteitencommissie komt vier keer per jaar bijeen om de gehouden activiteiten te
evalueren en voor het komend kwartaal een nieuwe activiteitenkalender op te stellen. Van
deze bijeenkomst worden notulen opgemaakt.
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‘Bij de Buren’ concept.
Onder de naam ‘Bij de Buren’ biedt Zorggroep Drenthe allerlei activiteiten en faciliteiten aan
in onze locaties. Voor onze cliënten maar ook voor onze buren. Hierdoor staan we midden
in de samenleving en zijn onze locaties een ontmoetingsplek voor in de buurt.
Binnen de locaties wordt er van alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops tot filmen toneelavonden, muziek en fitness.
Website: www.bijdeburen.nl
Huiskamers verpleeghuiszorg
Tot nu toe waren er op locatie de Vijverhof alleen maar huiskamers gerealiseerd voor de
psychogeriatrische cliënten. Cliënten die alleen somatische klachten hadden konden hier
niet terecht. Daarom is er op de Vijverhof ook een huiskamer gerealiseerd voor somatische
cliënten met bijbehorende activiteiten
Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding
Elke cliënt kan naar eigen wens en behoefte en in overleg met naasten de dagelijkse
persoonlijke verzorging van lichaam en kleding krijgen. Dit wordt opgenomen in het
persoonlijke zorgplan van de cliënt.
Elk appartement (ook voor verpleeghuiszorg) heeft een eigen badkamer.
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
In 2017 is het beleidsstuk ‘Samenwerking met informele zorg’ op de website van Zorggroep
Drenthe gezet. Ook is er een speciale folder over Mantelzorg ontwikkeld.
Op de dag van de Mantelzorg (10 november) wordt er elk jaar aandacht besteed aan de
mantelzorgers. Zo werden er in 2017 een ‘groeipapierkaarten’ (kaart met bloemzaadjes)
uitgedeeld aan de mantelzorgers als bedankje voor hun inzet.
Zorggroep Drenthe heeft een beleid voor Vrijwilligers waarin de afbakening van taken van
de vrijwilligers staat beschreven.
Wooncomfort
Gastvrijheid
Onze slogan is: ‘Waar u Thuis bent’. Dit geeft aan waar onze prioriteiten liggen: cliënten
moeten zich veilig en vertrouwd voelen. Dit houdt in dat er veel kan binnen Zorggroep
Drenthe en medewerkers aandacht hebben voor de cliënten zodat deze zich bij ons thuis
voelen.
Maaltijden
De restaurants van Zorggroep Drenthe vallen onder het concept “Bij de Buren” In de
restaurants wordt er naast de reguliere kaart elke week een ander menu geserveerd.
Belevingsgericht wonen
De omgeving speelt een grote rol bij het werken volgens de belevingsgerichte visie.
Huiskamers worden herkenbaar ingericht en sluiten aan bij de beleving van de cliënt. Hierbij
worden specifieke herkenbare periodes uit het leven van de cliënten als uitgangspunt
genomen (jaren ‘50-’60).
Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Beleidsstuk ‘Samenwerking
met informele zorg’ op de
website van Zorggroep
Drenthe.

M&C

Bijgesteld n.a.v.
ontwikkelingen.

Belevingsgericht wonen:

Locatiemanagers

Jaarlijks
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notulen werkgroepen
Belevingsgerichte zorg op
locaties.
Notulen
activiteitencommissie per
locatie.

Locatiemanagers

Jaarlijks bijhouden hoe vaak
deze commissie bij elkaar
komt.

Beoogde resultaten in 2018
Evaluatie en bijstelling Beleidsstuk Vrijwilligers geïnitieerd door beheerder document (P&O).
Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanager
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3.3 Thema: Veiligheid
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Vier thema’s van basisveiligheid:
1) Medicatieveiligheid
o Regelmatig houden van een medicatiereview door apotheker en specialist
ouderengeneeskunde.
o Registratie aantal medicatiefouten (MIC); volgen van de trends in
medicatiefouten binnen de organisatie en verantwoording van de opvolgende
verbeteracties.
o Registratie van antipsychoticagebruik.
o Registratie aard en omvang antibioticagebruik alsmede prevalentie en
reflectie antibiotica gebruik binnen FTO en lerend netwerk.
2) Decubituspreventie
o Regelmatig monitoring huidletsel, voedingstoestand, mondzorg,
incontinentieletsel bij alle bedlegerige of immobiele cliënten.
o Prevalentie decubitus categorie 2,3 en 4.
o Aantoonbaar maken dat binnen de locaties het vòòrkomen en voorkòmen van
decubitus wordt gedocumenteerd en besproken.
3) Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
o Registratie van Middelen en Maatregelen (M&M).
o Worden de ingezette M&M regelmatig geëvalueerd? Is vooraf voldoende naar
alternatieven gezocht?
4) Preventie acute ziekenhuisopnames
o Incidentie opname ziekenhuis/ insturen SEH per locatie.
o Reden van ziekenhuisopnames.
Aanwezigheid van een incidentencommissie.
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
Medicatieveiligheid
Zorggroep Drenthe werkt met een Medicatiebeleid. Dit beleid is gebaseerd op de ‘Veilige
principes in de medicatieketen’.
De apotheek van het Wilhelminaziekenhuis te Assen is de leverancier van de medicatie
voor onze verpleeghuiszorgcliënten. Met deze apotheek is afgesproken dat:
- Er minimaal 1 keer per jaar een medicatiereview plaatsvindt tussen apotheker en de
specialist ouderengeneeskunde.
- Zij maandelijks een overzicht verstrekken aan de eerste geneeskundige betreft de
aard en omvang van psychofarmaca gebruik en antibioticagebruik.
Zorggroep Drenthe participeert in het Farmaco Therapie Overleg (FTO) in het WZA.
In 2016 verscheen het “Antibioticaboek” van Certe afd. Infectieziekten (voorheen:
Laboratorium Infectieziekten te Groningen). Dit is (inmiddels) de meest leidende bron in de
keuze van antibiotica t.b.v. het verpleeghuis formularium van de apotheek van het WZA.
Indien dit het geval is, wordt altijd in het desbetreffende hoofdstuk van het formularium
gemotiveerd waarom er bij de keuze van een antibioticum wordt afgeweken van het advies
uit het Antibioticaboek van Certe.
Bij infecties die niet staan beschreven in het verpleeghuis formularium van het WZA, is het
antibioticaboek van Certe leidend voor de artsen en physician assistant van Zorggroep
Drenthe. Wordt van dit advies afgeweken, dan zal dit, gemotiveerd, worden genoteerd in het
ECD.
Registratie medicatiefouten
Medicatiefouten worden geregistreerd in het Elektronisch Cliëntdossier (ECD). De
voortgang en de verbeterpunten kunnen door de teamleider/ locatiemanager gerapporteerd
worden in het ECD.
MIC rapportages kunnen geprint worden vanuit het ECD op cliëntniveau, afdelingsniveau,
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locatieniveau en organisatieniveau.
De verschillende locaties hebben een MIC commissie die de trends analyseren op
afdelingsniveau en locatieniveau. Zij nemen de verbeterpunten op in het jaarplan van de
locatie.
Het Centraal Management Team analyseert de trends op organisatieniveau.
E.e.a. is beschreven in het MIC protocol (PV 102)
Decubituspreventie
Zorggroep Drenthe registreert de volgende risicosignaleringen zorgproblemen in het
Elektronisch Cliëntdossier (ECD):
- decubitussignalering m.b.v. de Bradenschaal
- ondervoeding
- huidletsel
- vallen
- medicatiefouten
- depressie
- incontinentie.
Deze signalering wordt 1 keer per half jaar ingevuld.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een managementrapportage van uit te
draaien. Dit is een verbeterpunt voor 2018.
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
Zorggroep Drenthe heeft een beleid Bopz en Vrijheidsbeperking (PO101A). Hierin staat
beschreven hoe wordt omgegaan met vrijheidsbeperking en de registratie hiervan.
Uitgangspunt is dat er eerst naar alternatieve maatregelen wordt gekeken en pas in het
uiterste geval naar een vrijheidsbeperkende maatregel. Het boekje ‘80 alternatieven voor
vrijheidsbeperking in de zorg’ van Vilans, wordt hierbij geraadpleegd.
In de verpleeghuiszorg wordt elke vrijheidsbeperkende maatregel geregistreerd in het ECD.
Daarnaast draaien de verpleeghuislocaties met een gesloten (Bopz) afdeling maandelijks
een registratieformulier uit met hierop alle vrijheidsbeperkende maatregelen die op deze
afdelingen worden toegepast. Dit formulier wordt naar de Bopz arts gestuurd ter controle.
De toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen op de Bopz afdelingen worden 1 x per 2
maanden geëvalueerd door de specialist ouderengeneeskunde en het zorgteam.
Preventie acute ziekenhuisopnames
In 2017 is er door de artsen van Zorggroep Drenthe een start gemaakt met het registreren
van de (niet geplande) ziekenhuisopnames van verpleeghuiscliënten.
Het is de bedoeling dat in 2018 wordt gecontinueerd en dat deze registratie 2 keer per jaar
wordt besproken in het inhoudelijk artsenoverleg.
Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Medicatiereview tussen
Specialist
ouderengeneeskunde en
apotheker WZA.

Hoofd Behandeldienst

Jaarlijks

MIC analyse op
organisatieniveau.

Beleidsmedewerker

Jaarlijks

Eerste Geneeskundige krijgt
een registratielijst van
voorgeschreven AB en
psychofarmaca binnen

Eerste geneeskundige

Maandelijks
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Zorggroep Drenthe van de
apotheek van het WZA.
Regelmatige evaluatie
gebruik psychofarmaca in
Medisch Dossier.

Eerste geneeskundige

Minimaal 2 keer per jaar

MIC analyse op
locatieniveau met hieraan
gekoppeld de
verbeterpunten voor de
medicatieveiligheid.

Locatiemanager

Minimaal 1 keer per kwartaal

Interne audit
Medicatieveiligheid op alle
locaties door afd. Beleid.

Locatiemanager

1 x per 2 jaar

Decubituspreventie:
monitoren in het ECD en
meenemen in jaarlijkse audit
Zorgplan.

Locatiemanager

1 x per jaar

Gemotiveerd gebruik van
vrijheidsbeperkende
maatregelen:
o 2 maandelijkse evaluatie
van toegepaste M&M op
locatie;
o maandelijkse
registratielijst M&M;
o Jaarlijkse Bopz audit.

Locatiemanager

zie kopje ‘Wat’

Registratie ziekenhuis
opnames

Hoofd Behandeldienst

Jaarlijks

Beoogde resultaten in 2018
- Zodra Wet Zorg en Dwang van kracht is dan wordt dit op de verpleeghuislocaties
van Zorggroep Drenthe geïmplementeerd.
- Deelname aan onderzoek van het UNO UMCG met de apotheek van het WZA dat
als doel heeft het in kaart brengen in welke mate psychofarmacagebruikers die
opgenomen zijn in een verpleeghuis gemonitord worden.
- Managementrapportage ECD voor de risicosignalering zorgproblemen mogelijk
maken.
- Tweejaarlijkse herziening beleid BOPZ en Vrijheidsbeperking (PO 101A) door het
Verpleeghuis Management Team (VMT)
Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanagers
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3.4 Thema: Leren en werken aan kwaliteit
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Vijf elementen voor kwaliteit:
1) kwaliteitsmanagementsysteem;
2) jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan;
3) continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners;
4) deel uitmaken van een Lerend Netwerk.
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
Kwaliteitsmanagementsysteem
Om goed vorm en inhoud te kunnen geven aan kwaliteit van leven en arbeid moeten regels,
methoden en procedures, gericht op beheersing en verbetering van de kwaliteit van
dienstverlening en effectieve bedrijfsvoering goed worden georganiseerd. De organisatie
hiervan is gericht op het voortdurend realiseren van verbeteringen.
De richtlijnen voor het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, bedrijfsvoering in
het algemeen en het omgaan met verbeteringsmogelijkheden, worden bij Zorggroep
Drenthe gevormd door de A3 methodiek die voortvloeit uit het INK managementmodel en de
normen voor Verantwoorde Zorg.
Bovenstaande uit zich in het werken met de Demingcirkel (plan, do, check, act). Een
voorbeeld hiervan kun je terugvinden in het jaarplan/A3 methodiek: De hoofddoelstellingen
vormen: ‘Plan’, de beschreven acties vormen: ‘Do’, de stuurinformatie verzorgt de ‘Check’
en de afwijkingen in stuurinformatie bijsturen zorgt voor de ‘Act’.
Door te werken met jaarplannen, meten van indicatoren (zoals cliëntervaringsindicatoren en
zorginhoudelijke indicatoren), meetinstrumenten (zoals interne audit,
medewerkersraadpleging), het werken met actielijsten (waar een aanpak wordt
aangedragen voor o.a. klachten, meldingen van incidenten door cliënten, management
reviews, arbeidsomstandigheden) en door het borgen van functiebeschrijvingen, processen,
protocollen en formulieren in een kwaliteitshandboek door vastlegging, doorloopt Zorggroep
Drenthe continue de ‘Plan-Do-Check-Act’ cirkel.
Dit systeem geeft de mogelijkheid tot actieve betrokkenheid van cliënten (cliëntenraden en
klachtenmanagement) en medewerkers bij de kwaliteit van leven, arbeid en dienstverlening.
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
N.a.v. het kwaliteitsplan volgt in 2018 een kwaliteitsverslag met een verbeterparagraaf per
locatie.
Het kwaliteitsverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de Locatiemanagers, CCR, OR, CMT en
RvT, waarmee input wordt verzameld voor het bij te stellen kwaliteitsplan.
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
Locatiemanagers leggen vanaf 2018 jaarlijks het kwaliteitsverslag (met verbeterparagraaf
per locatie) voor aan de teams zorg.
Deel uitmaken van een Lerend Netwerk
Zorggroep Drenthe vormt samen met ZZWD, NNCZ en de Tangenborgh groep een lerend
netwerk. In 2017 is er een samenwerkingsconvenant opgesteld en ondertekend.
Afgesproken is dat de kwaliteitsplannen binnen dit netwerk worden gedeeld en er feedback
wordt gegeven op elkaars plannen.
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Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Verbeterparagraaf per
locatie.

Locatiemanagers

Jaarlijks

Kwaliteitsverslag voorleggen
aan teams zorg (notulen
werkbespreking)

Locatiemanagers

Jaarlijks

Actie- en besluitenlijsten
Lerend Netwerk.

Bestuurder

minimaal 2x per jaar

Beoogde resultaten in 2018
- Maken van een kwaliteitsverslag (met verbeterparagraaf per locatie)
- Locatiemanagers leggen vanaf 2018 jaarlijks het kwaliteitsverslag (met
verbeterparagraaf per locatie) voor aan de teams zorg.
Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanagers
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3.5 Thema: Leiderschap, governance en management
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Er worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om leiderschap, governance en
management.
1. Visie op zorg.
o Visie is opgenomen in strategisch beleidsplan.
2. Sturen op kernwaarden.
o RvB telt persoonsgerichte zorg centraal en borgt de veiligheid van de cliënt;
o RvB creëert randvoorwaarden voor vakmanschap voor zorgverleners.
3. Leiderschap en goed bestuur.
o RvB werkt volgens afspraken van Zorgbrede Governance Code.
4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
o RvB faciliteert het werk van de CCR.
o RvB werkt volgens wettelijke kaders van de Wet op Ondernemingsraden en
Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).
o RvB stimuleert oprichting van een VAR of PAR.
o RvT ziet toe op het volgen Zorgbrede Governance Code.
5. Inzicht hebben en geven.
o RvB heeft rol in Lerend Netwerk.
o RvB loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces.
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
o Er is een structureel overleg tussen RvB met vertegenwoordigers van
specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen.
Stand van zaken bij Zorgroep Drenthe
Visie op zorg en sturen op kernwaarden
Zorggroep Drenthe heeft in samenspraak met belanghebbenden (OR, CCR, RvT) een
heldere visie op zorg beschreven in haar meerjarig strategisch beleid (2016 – 2020) In dit
beleid staan de kernwaarden voor de organisatie beschreven waarin aandacht wordt
besteed aan cliëntgerichte en veilige zorg.
In het Strategisch Opleidingsbeleid van Zorggroep Drenthe worden de randvoorwaarden
voor deskundige medewerkers neergezet.
Leiderschap en goed bestuur
Zorgbrede Governance Code vormt de basis voor besturing. In het Jaardocument van
Zorggroep Drenthe is een hoofdstuk ‘Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap’ opgenomen waarin een verantwoording wordt afgelegd t.a.v. dit thema.
Het jaarverslag van de RvT is een onderdeel van dit hoofdstuk.
Rol en positie interne organen en toezichthouders
In het Jaardocument van Zorggroep Drenthe is een paragraaf ‘Medezeggenschapsorganen’
opgenomen. Hierin wordt beschreven dat Zorggroep Drenthe een OR en CCR heeft en hoe
deze eruit ziet.
De mogelijkheid voor het oprichten van een VAR is eind 2016 besproken door de
bestuurder met de OR. De OR heeft toen aangegeven hierin voorlopig geen meerwaarde te
zien. Er wordt binnen Zorggroep Drenthe eerst ingezet op intervisie voor verpleegkundigen.
Inzicht hebben en geven
Lerend Netwerk
Bestuurder is betrokken bij totstandkoming van het Lerend Netwerk op bestuurlijk niveau.
De bestuurder maakt ook onderdeel uit van het Lerend Netwerk door structureel overleg te
voeren met de bestuurders van de organisaties die ook betrokken zijn in het Lerend
Netwerk.
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Loopt op gezette tijden mee in primair proces
Bestuurder is op gezette tijden aanwezig op locaties.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Het Centraal Management Team bestaat o.a. uit een Hoofd Behandeldienst (met
zorgachtergrond) die de medische dienst vertegenwoordigt en een Clustermanager Zorg
(met zorgachtergrond) die de verpleegkundige dienst vertegenwoordigt.
Monitoring
Wat

Wie

Jaardocumenten Zorggroep
Drenthe.

Bestuurder

Verankering medische,
verpleegkundige en
psychosociale expertise:
notulen CMT.

Bestuurder

Lerend Netwerk:
samenwerkingsconvenant.

Bestuurder

Hoe vaak

Beoogde resultaten in 2018
- RvB is regelmatig op de locaties aanwezig.
Hoofdverantwoordelijke
Raad van Bestuur i.s.m. Raad van Toezicht
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3.6 Thema: Personeelssamenstelling
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Kaders voor voldoende en bekwame medewerkers
1) Aandacht, aanwezigheid en toezicht:
- Er zijn minimaal 2 zorgverleners beschikbaar tijdens intensieve
zorgmomenten.
- Er is toezicht in huiskamers overdag en ’s avonds.
- Iedere dagdienst is iemand in dienst voor zingeving/ zinvolle dagbesteding.
- Devzorgverleners kennen cliënten bij naam en zijn op de hoogte van
persoonlijke wensen en achtergrond.
2) Specifieke kennis en vaardigheden:
- Er zijn bevoegde en bekwame medewerkers aanwezig.
- 24/7 is een verpleegkundige bereikbaar en binnen 30 minuten aanwezig.
- 24/7 is een arts bereikbaar en binnen 30 minuten aanwezig.
- 24/7 zijn aanvullende voorzieningen beschikbaar voor ongeplande zorg, zoals
opschaling personeel, overleg SO, overleg gedragsdeskundige, tijdelijke
overplaatsing naar andere afdeling.
3) Reflectie, leren en ontwikkelen:
- Er is tijd en ruimte om te leren.
- Vanaf 1-1-2018 kunnen medewerkers meelopen met collega uit lerend
netwerk.
- Er is voldoende tijd beschikbaar om als contactverzorgende deel te nemen
aan een MDO.
- Methodisch werken en multidisciplinair werken vormt de basis voor
verpleeghuiszorg.
- Er is een scholingsbeleid voor zittende en aankomende zorgverleners, met
name aandacht voor adequate zorg bij het levenseinde.
- Er vinden periodiek gesprekken plaats waarin competentie- en
loopbaanontwikkeling aan de orde komen.
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Zorggroep Drenthe heeft een protocol ‘Toezichtregeling psychogeriatrische afdelingen
Zorggroep Drenthe’ (PO101F). Dit protocol is een onlosmakelijk onderdeel van het ‘Beleid
BOPZ en Vrijheidsbeperking’ (PO101A). In deze regeling is beschreven op welke wijze
binnen Zorggroep Drenthe de toezicht binnen de psychogeriatrische afdelingen is geregeld.
Bij het opstellen van dienstroosters wordt gestuurd op de aanwezigheid van medewerkers in
huiskamers.
Al naar gelang de grootte van een afdeling zijn er één of meerdere huiskamers aanwezig.
De locatiemanagers hebben een overzicht hoe het toezicht is geregeld op hun locatie.
Aandachtspunt: eenzaamheidsproblematiek, vooral in de weekenden.
Specifieke kennis en vaardigheden
Bevoegde en bekwame medewerkers
Zorggroep Drenthe heeft een Beleidsnotitie Toetsing Professioneel Handelen (PB105)
Zorggroep Drenthe garandeert de kwaliteit Voorbehouden en Risicovolle handelingen door
middel van:
- scholing: structurele scholing en cliëntgebonden instructie
- praktijkopleiders/ verpleegkundigen specialistisch team worden ingeschakeld bij de
start van bepaalde behandelingen en daar waar nodig geven zij medewerkers
instructie;
- protocollen die voor een ieder beschikbaar zijn;
- raamovereenkomsten die afgesloten zijn met huisartsen;
- het beschikbaar zijn van een kwaliteitssysteem t.b.v. bewaking, toetsing en
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verbetering van het professioneel handelen.
Alleen bekwame medewerkers zijn bevoegd Voorbehouden en Risicovolle handelingen uit
te voeren
Aanwezigheid deskundige medewerkers
- De locaties zorgen ervoor dat er 24/7 een verpleegkundige dienst is ingeroosterd.
Behandeldienst zorgt ervoor dat er 24/7 een arts bereikbaar is. Een deel van deze
bereikbaarheid is uitbesteed aan een externe partij: MedTzorg. MedTzorg verzorgt
voor Zorggroep Drenthe de ANW diensten voor artsen.
- Aanvullende voorzieningen voor ongeplande zorg. Dit is een verbeterpunt voor
Zorggroep Drenthe. Zorggroep Drenthe beschikt wel over een specialistisch
verpleegkundig team die opgeroepen kan worden voor verpleegtechnische
handelingen, palliatieve sedatie en wondzorg op locaties.
Reflectie, leren en ontwikkelen
Lerend Netwerk
Zorggroep Drenthe maakt deel uit van een lerend netwerk. Binnen dit lerend netwerk is
afgesproken dat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en opleidingsmogelijkheden.
MDO
In het protocol Zorgleefplanbespreking/ MDO (PC 101) staat beschreven dat de
contactverzorgende betrokken is bij het MDO.
Scholingsbeleid
Zorggroep Drenthe heeft een Opleidingsbeleid (PBP 402) en Opleidingsplan (PBP 403)
waarin aandacht is voor zittende en aankomende medewerkers. Jaarlijks wordt er een
Scholingsgids uitgegeven waarin bij- en nascholingen staan beschreven en waar zittende
medewerkers zich aan kunnen melden. Er staat o.a. een scholing Palliatieve Zorg in. Er zou
echter meer aandacht besteed kunnen worden aan Zingeving en Spiritualiteit tijdens de
laatste levensfase.
Functioneringsgesprekken (PBP 304)
De ontwikkelingen in de komende jaren en de gestelde doelstellingen van Zorggroep
Drenthe zorgen ervoor dat van de medewerker steeds meer wordt gevraagd. Om de
medewerker hierop voor te bereiden en hierbij zo goed mogelijk te faciliteren voeren
leidinggevenden een individueel gesprek met de medewerker over het functioneren (het
functioneringsgesprek). Naast functioneringsaspecten wordt concreet gesproken over
ontwikkeling van de medewerker en welke gewenste / verwachte faciliteiten hierbij horen.
Hierover worden afspraken gemaakt. Het functioneringsgesprek is bedoeld om het
functioneren van de leidinggevende en de medewerker vast te stellen en daarnaast
concreet inhoud te geven aan ontwikkeling van de medewerker zover dat aansluit bij de
doelen van de organisatie / organisatie-eenheid.
Monitoring
Wat
Wie
Hoe vaak
Roosters per locatie: toezicht
in huiskamers geregeld.

Locatiemanager

per dienstrooster

Roosters per locatie: 24/7
verpleegkundige
beschikbaar.

Locatiemanager

per dienstrooster

Beschikbaarheid artsen:
rooster behandeldienst en
rooster MedTzorg.

Hoofd Behandeldienst

per dienstrooster
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Overzicht bij-/ en
nascholingen per locatie.

Locatiemanager opvragen bij
P&O

Jaarlijks

Aantal gehouden
functioneringsgesprekken
per locatie.

Locatiemanager

Jaarlijks

Samenvatting
functioneringsgesprekken
per locatie voor de
bestuurder.

Locatiemanager

Jaarlijks

Beoogde resultaten in 2018
- Aandacht voor eenzaamheidsproblematiek op locaties door dit in de
zorgleefplanbesprekingen/ MDO’s als punt mee te nemen.
- Mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen voor ongeplande zorg onderzoeken en bij
voldoende financiële middelen, implementeren.
- Scholing Zingeving en Spiritualiteit tijdens de laatste levensfase, onderzoeken welke
scholingen hiervoor zijn en bekijken of deze ingekocht en gegeven kunnen worden.
- Invoeren of continueren intervisiebijeenkomsten voor de verpleegkundigen op locatie. Hier
ook accreditatiepunten voor aanvragen bij het Kwaliteitsregister van V&VN.
Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanager i.s.m. teamleider(s) zorg
Beschikbaarheid artsen: hoofd behandeldienst
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3.7 Thema: Gebruik van hulpbronnen
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Aanwezigheid, en de wijze waarop deze hulpbronnen dienend zijn aan het primair proces,
van de juiste randvoorwaarden om kwalitatief goede verpleeghuiszorg te bieden:
- de gebouwde omgeving;
- technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica;
- materialen en hulpmiddelen (beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en
onderhoud);
- facilitaire zaken;
- financiën en administratieve organisatie;
- professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere
zorginstellingen.
Stand van zaken bij Zorggroep Drenthe
De gebouwde omgeving
Nieuwbouw
De afgelopen jaren heeft Zorggroep Drenthe veel aandacht besteed aan haar woonlocaties.
In zeven jaar tijd zijn er een drietal prachtige nieuwe panden gerealiseerd. In Assen is er
zelfs sprake van een volledig nieuw gebouw (Messchenstaete). In Zuidlaren is de Mozaiek
in de plaats gekomen van Tienelswolde en ook de Wester Es in Beilen is volledig
vernieuwd.
Om te kunnen voldoen aan de huidige woonwensen zijn er een aantal aangepaste
basisvoorzieningen in de appartementen aangebracht. Zo is de woonkamer voorzien van
een open keuken met een aansluiting voor een vaatwasser en kookgelegenheid. Daarnaast
heeft het appartement een gastentoilet en een berging met een aansluiting voor een
wasmachine. De nieuwe appartementen zijn ongeveer 75 m2 groot.
De appartementen voor cliënten met een verpleeghuisindicatie zijn de helft van deze
oppervlakte, ongeveer 35 m2. Deze appartementen hebben geen keukenblok en
gastentoilet maar wel een eigen badkamer en toilet.
Overige locaties
Om aan de huidige woonwensen te kunnen voldoen is de locaties de Vijverhof te Assen in
de afgelopen jaren gerenoveerd.
Voor de locaties de Wenning en Symphonie liggen er nieuw- en verbouwplannen die in de
nabije toekomst nog uitgevoerd worden.
Alle appartementen van Zorggroep Drenthe zijn voorzien van een eigen badkamer met
toilet.
Technologische hulpbronnen
De zorg verandert snel en wordt complexer, met meer nadruk op kwaliteit en samenwerking.
Er is meer maatwerk voor de cliënt nodig. Digitale toepassingen worden daarbij steeds
belangrijker.
De professionele cultuur van verbeteren, ontwikkelen en innoveren is de drager van en
voorwaarde voor alle veranderingen die we de komende jaren willen realiseren. Leiderschap
en eigenaarschap spelen in alle veranderingen een essentiële rol. Daarnaast worden
methoden en technieken ingezet om gestructureerd en planmatig te kunnen verbeteren.
Speerpunten
De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende speerpunten:
 modernisering van de automatiseringsomgeving;
 digitaal (samen)werken op een veilige manier binnen en buiten de organisatie;
 innovatie op het gebied van E-health;
 introductie van gestandaardiseerde informatievoorziening;
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voldoen aan wet- en regelgeving.

Modernisering van de automatiseringsomgeving
Het is van groot belang dat de ondersteunende diensten waaronder de informatisering en
automatisering flexibel in te zetten zijn. Diensten moeten snel kunnen meegroeien maar ook
financieel verantwoord kunnen krimpen als de markt daarom vraagt.
Geld moet naar de zorgactiviteiten en niet vast zitten in ongebruikte
automatiseringsmiddelen. Ook de diensten zelf moeten worden gemoderniseerd, de huidige
voorzieningen sluiten niet meer aan bij de behoeften van een moderne organisatie.
Digitaal (samen)werken op een veilige manier binnen en buiten de organisatie.
Digitaal samenwerken, kunnen we faciliteren en zelfs stimuleren door een digitale
samenwerkingsomgeving beschikbaar te stellen. Echter met het beschikbaar stellen van
een digitale samenwerkingsomgeving is het succes op (digitaal) samenwerken niet
gegarandeerd. Om een digitale samenwerkingsomgeving succesvol te laten zijn, maar nog
meer om het succes op (digitaal) samenwerken te vergroten moeten we vooral uitdragen
waarom we willen samenwerken. Zorggroep Drenthe heeft gekozen voor Microsoft Office
365 als samenwerkingsplatform.
Innovatie op het gebied van E-health
De markt vraagt om slimme oplossingen die bestand zijn tegen de spanning tussen kwaliteit
en kosten. Kernbegrippen zijn integraal, schaalbaar en betaalbaar.
Zorggroep Drenthe heeft, in samenwerking met diverse partners, een open platform
ontwikkeld waarop we toekomstbestendig kunnen door ontwikkelen maar ook de bestaande
diensten beter kunnen aanbieden. Zorggroep Drenthe werkt haar visie op Zorg en Techniek
verder uit en borgt hierbij leiderschap en eigenaarschap.
Introductie van gestandaardiseerde informatievoorziening (FSM)
Zorggroep Drenthe maakt sinds 2014 gebruik van Integraal servicemanagement (ISM) dit is
een praktische invulling van ITIL Dit leidt tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in de
automatisering.
Een logisch vervolg op de implementatie van ISM is de implementatie van Universeel
servicemanagement (USM). USM is een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee
een dienstverlenende organisatie. Een gestandaardiseerde informatievoorziening leidt tot
een robuuster fundament voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Vervolgens kan
er een gestaafde invulling worden gegeven aan de informatiebehoefte van de verschillende
bedrijfsonderdelen en derden.
Voldoen aan wet- en regelgeving
Zorggroep Drenthe neemt haar vertrouwensrelatie met medewerkers, cliënten en derden
serieus. In dit kader zet de organisatie stevig in op verder verbeteren van haar
informatiebeveiliging. Sinds 2007 gebruikt Zorggroep Drenthe de Nen 7510 als uitgangspunt
voor haar informatiebeveilingsbeleid. Deze norm is in 2011 herzien en de verwachting is dat
deze ook in 2017 zal worden herzien.
In 2016 werden we geconfronteerd met de wet meldplicht datalekken. In mei 2018 gaat de
General Data Protection Regulation (GDPR) getoetst worden. De organisatie heeft
inmiddels de Functionaris gegevensbescherming aangesteld (hoofd I&A) en maart 2018 zal
er een plan van aanpak richting compliance liggen.
Behaalde resultaten in 2017
 De rapportagetools zijn gestandaardiseerd. Zowel P&O, Cliëntadvisering en de
financiële administratie werken inmiddels grotendeels met Microsoft rapportagetools.
 Platform voor ontwikkelen, aanbieden en beheren E-health gerealiseerd.
 Omzetting oe-structuur.
 Voorbereiden migratie naar Microsoft Office 365.
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Voorbereiden migratie naar SharePoint als samenwerkingsplatform.

Materialen en hulpmiddelen
Voor de opslag van hulpmiddelen beschikken de locaties over een eigen magazijn.
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een centraal magazijn. Voor het beheer van de
magazijnvoorraad op de locatie is een aandachtsvelder aangesteld. Materialen zoals
thermometers, bloeddrukmeters en bloedsuikerapparaten, worden regelmatig vernieuwd of
gecheckt. In overleg met de locatiemanager wordt de voorraad aangevuld.
De technische dienst is het aanspreekpunt voor de centrale voorraad en draagt zorg voor
het onderhoud van de hoog/laag bedden.
Daarnaast vindt onderhoud en service van materialen en hulpmiddelen jaarlijks plaats door
een externe partij (Harting – Bank) Op basis van de jaarlijkse servicerapporten wordt de
(bijna) afgeschreven apparatuur vervangen. Voorbeelden van hulpmiddelen die worden
gecheckt zijn: digitale rolstoelweegschaal, Tilliften en tilbanden, hoog/laagbedden
(verpleeghuiszorg), douchebrancard, douchestoelen, toiletstoelen, medicijnvernevelaar,
zuurstof concentrator, bedpanspoeler.
De opslag van zuurstof voldoet aan de gestelde normen en er zijn afspraken met een
leverancier over het beheren en aanvullen van de voorraad
Facilitaire zaken
De afdeling Facilitaire zaken heeft als voornaamste doel het bieden van gastvrijheid
&welzijn binnen Zorggroep Drenthe en deze correct te laten verlopen. Op de juiste wijze
gegevens te verwerken en verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een
goedkeurende controleverklaring te verkrijgen.
In de afgelopen jaren is in de vakliteratuur regelmatig aandacht geschonken aan het begrip
gastvrijheid & welzijn. In de afgelopen jaren is er uitvoerig onderzoek gedaan naar
gastvrijheid & welzijn binnen zorggroep Drenthe. “Gastvrijheid is een gevoel dat de gast,
bewoner of medewerker kan beleven”.
Onderstaande onderdelen spelen hierin een belangrijke rol.
- Keuken: Zorggroep Drenthe heeft de beschikking over uitstekend geoutilleerde eigen
keukens. Waarin dagelijks maaltijden worden bereid volgens de schijf van vijf en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de adviezen vanuit het voedingscentrum;
- Tuin: Zorggroep Drenthe beschikt over een afdeling techniek &beheer, waarin het (eigen)
tuinonderhoud valt. Goed tuinonderhoud is een visitekaartje voor onze locaties;
- Winkel: Zorggroep Drenthe heeft op de meeste locaties de beschikking over een
winkelvoorziening. Hierin kunnen bewoners hun boodschappen doen en kan de zorg
eventueel met bewoners op therapeutische wijze gaan winkelen;
- Restaurant: de restaurants van Zorggroep Drenthe spelen een belangrijke rol bij het
welzijn van onze bewoners en de bewoners rondom onze locaties. In deze restaurants
kunnen zij als het ware “uit eten” in een gemoedelijke ambiance. Bij de Buren is een
beproefd concept;
- Receptie: onze gastdames zijn onderdeel van de receptie. Zij ontvangen onze gasten,
beantwoorden vragen van bewoners en zijn het visitekaartje van de locaties.
Financiën en administratieve organisatie
Financiële administratie
De financiële administratie verzorgt de financiële administratie voor Zorggroep Drenthe. Dit
resulteert maandelijks in exploitatie overzichten en aan het eind van het jaar wordt de
jaarrekening opgesteld.
Ook onderhoudt de financiële administratie de contacten met NZa, Zorgkantoor,
Zorgverzekeraars en Gemeenten. Contracten worden afgesloten en per 4 – weken, resp.
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per maand worden de geleverde diensten digitaal gefactureerd. Voorafgaand worden
jaarlijks contracten afgesloten of aangepast met de genoemde partijen. Door de jaren heen
is het aantal contracten explosief gegroeid.
Afdeling Cliëntadvisering
De afdeling Cliëntadvisering heeft als doel de administratieve organisatie rondom
coördinatie en afstemming van de cliënt te organiseren en correct te laten verlopen. Een
deugdelijke administratieve organisatie is van belang om op de juiste wijze gegevens te
verwerken en verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende
controleverklaring te verkrijgen.
Administratieve organisatie wordt ook wel gekarakteriseerd door de zes W’s:
- Wie (administratief medewerker Cliëntadvisering);
- Wat (welke cliëntgegevens worden vastgelegd);
- Waarom (goed lopend administratief proces);
- Wanneer (in de basis bij aanmelding van cliënt en daarna bij wijzigingen);
- Waarmee (software systeem van Pink Roccade, web applicatie van Vecozo
en het Systeem van het CIZ Portero) bewerken en bekijken;
- Waarheen gaan die gegevens. (gegevens zijn ondersteunend voor het cliënt
dossier en van de financiële administratie).
Het begrip bewerken mag ruim worden geïnterpreteerd: ook bekijken is in dit verband
bewerken. Belangrijke controle-items zijn hierbij juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
informatie. De zes W’s worden beschreven in het handboek CA en worden ondersteund
door de verschillende werkbeschrijvingen.
Professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen
Zorggroep Drenthe beschrijft in haar beleid Ketensamenwerking Zorggroep Drenthe (PI
101) welke professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten zij heeft met andere
zorginstellingen.
Zorggroep Drenthe werkt, waar nodig, samen met andere organisaties zodat zij de cliënten
een zo’n breed mogelijk pakket van diensten aan kunnen bieden, passende bij de wensen
en behoeften van betreffende cliënt.
Naast deze samenwerkingsverbanden werkt Zorggroep Drenthe nauw samen met de
huisartsen en transferpunten van de diverse ziekenhuizen in de regio.
Met de transferpunten van de diverse ziekenhuizen in de regio wordt regelmatig overleg
gevoerd over de mogelijkheden die Zorggroep Drenthe kan bieden voor cliënten die
uitbehandeld zijn in het ziekenhuis.
Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Beleid Ketensamenwerking

Bestuurder

jaarlijks

Bouwvergaderingen

Bestuurder met Hoofd
Technische dienst

volgens planning

Beoogde resultaten in 2018
- Beleid Ketensamenwerking:
Dit beleid moet in 2018 herzien worden omdat hieraan het samenwerkingsconvenant
van het Lerend Netwerk en het samenwerkingsconvenant ELV dat in Drenthe is
afgesproken nog moet worden opgenomen.
- Afdeling Cliëntadvisering:
o Verder digitaliseren van wachtlijsten.
o Beperken van de productportfolio zodat er beter gebruik kan worden gemaakt
van het bestaande software systeem.
- Afdeling Facilitaire zaken:
o Kritisch kijken naar de 3 geijkte eetmomenten (ontbijt, lunch, avondeten) en
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-

-

hierbij de afweging maken om te gaan werken met 6 eetmomenten. Waarbij
de verstrekking per eetmoment kleiner is.
Afdeling Techniek en Beheer
o Ontwerpen en inrichten van belevingstuinen bij locaties zodat mensen met
dementie hier tot rust kunnen komen en veilig in rond kunnen lopen.
Afdeling I&A (Informatisering en Automatisering):
•
meerjarenplanning op de informatiesystemen,
•
implementatie FSM,
•
integraal PDC in klanttermen,
•
grotendeels voldoen aan de eisen van de GDPR,
•
volledig gemigreerd naar Office 365,
•
e-learning voor informatiebeveiliging / kantoor automatisering,
•
Alle medewerkers van Zorggroep Drenthe hebben een eigen
zorggroepdrenthe.nl mailadres.

Hoofdverantwoordelijke
Locatiemanager
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3.8 Thema: Gebruik van informatie
Gewenste situatie volgens het Kwaliteitskader
Drie thema’s voor gebruik van informatie:
1. Verzamelen en delen van de informatie primair voor samen leren en verbeteren van
kwaliteit:
- 1 x per jaar verzamelen cliëntervaringen middels een erkend instrument,
- 1 x per jaar een NPS score per locatie aanleveren via de Openbare Database van
het Zorginstituut.
2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen.
3. Openbaarheid en transparantie:
- Kwaliteitsverslag inclusief cliëntversie zijn openbaar toegankelijk via de website van
de organisatie, de Openbare Database van Zorginstituut Nederland en een publieke
website (zoals kiesbeter.nl)
Situatie Zorggroep Drenthe
Verzamelen en delen van de informatie primair voor samen leren en verbeteren van
kwaliteit
- Cliëntervaringen worden verzameld middels reviews op Zorgkaart Nederland.
- Zorggroep Drenthe levert 1x per jaar een NPS score aan via de Openbare Database
van Zorginstituut Nederland.
Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen
Zorggroep Drenthe werkt met mijnCaress van PinkRoccade.
MijnCaress is een geïntegreerd elektronisch cliëntdossier (ECD) voor zorgverlening,
zorgfacturering en zorgverantwoording.
In dit systeem worden cliëntgegevens ingevoerd ter ondersteuning van het zorgproces. Het
verkrijgen van management informatie uit dit systeem is een aandachtspunt. Dit betekent
dat er vanuit mijnCaress nog geen gegevens opgenomen kunnen worden in de landelijke
kwaliteitsregistraties.
Openbaarheid en transparantie
Zal vanaf 2018 gerealiseerd moeten worden.
Monitoring
Wat

Wie

Hoe vaak

Cliëntervaringen monitoren
op Zorgkaart Nederland

Locatiemanagers

Wekelijks

Kwaliteitsgegevens (zoals
MIC) uit Caress halen

Locatiemanagers

Jaarlijks

Kwaliteitsverslag op website
organisatie

Bestuurder i.s.m. hoofd M&C
en beleidsmedewerker

Jaarlijks aanpassen

Kwaliteitsverslag op
Openbare Database van
Zorginstituut Nederland
Kwaliteitsverslag op een
publieke website

Bestuurder i.s.m.
beleidsmedewerker

Jaarlijks aanleveren

Bestuurder i.s.m.
beleidsmedewerker

Jaarlijks aanpassen
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Beoogde resultaten in 2018
- Managementgegevens over de indicatoren van de basisveiligheid en zorgindicatoren
moeten op afdelingsniveau, locatieniveau en organisatieniveau uit mijnCaress
gehaald kunnen worden.
- Kwaliteitsverslag openbaar en transparant maken.
Hoofdverantwoordelijke
Bestuurder
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Hoofdstuk 4 Verbeterparagraaf.
4.1 Zorggroep Drenthe breed
In hoofdstuk 3 staat onder het kopje ‘Beoogde resultaten 2018’ beschreven aan welke
verbeterpunten Zorggroep Drenthe breed aandacht besteed moet worden n.a.v. de
kwaliteitsthema’s.
Zorggroep Drenthe zal daarnaast in 2018 starten met de volgende projecten:
- Samen met het Drenthe College starten van een eigen BBL (Beroepsbegeleidende
leerweg) klas voor verzorgenden niveau 3IG.
Doel: Natuurlijke uitstroom van personeel opvangen door goed opgeleide
medewerkers.
- Ontwikkelen van een eigen Opleidingsmanagement Systeem.
Doel: Medewerkers en leidinggevenden worden in staat gesteld om hun eigen regie
in het opleidingsproces te nemen en er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen
m.b.t. opleiden / scholen. Ter ondersteuning hiervan wordt een
opleidingsmanagementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd.
- Palliatieve zorg in de verpleeghuiszorg.
Doel: kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeghuiszorg verbeteren.
- Regionaal convenant ‘De huidige en toekomstige medewerkers centraal’.
Samenwerking tussen verpleeghuizen en onderwijsinstellingen in Drenthe.
Doel: het leren en werken in de zorg in Drenthe innovatiever en toekomstgerichter te
maken.
Bij Zorggroep Drenthe werken alle locaties en diensten met een A3 jaarplan. In dit jaarplan
wordt beschreven wat er binnen de locatie/ dienst verbeterd kan worden in het komende
jaar. Deze verbeterpunten worden uitgewerkt in Plannen van Aanpak.
Voor deze verbeterparagraaf hebben de locaties van Zorggroep Drenthe hun verbeterplan
geschreven aan de hand van drie kernvragen:
1) Welke Plannen van Aanpak liggen er voor het komende jaar voor betreffende locatie?
2) Hoe worden de CR en OC bij de verbeterplannen van de locatie betrokken?
3) Waar zou de locatie de extra gelden die landelijk vrij komen aan willen besteden?
In de volgende paragrafen deze verbeterplannen per locatie.
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4.2 De Wester Es
Plannen van Aanpak
Door de verhuizing naar de nieuwbouw, zijn de plannen van aanpak voor diverse
onderwerpen in 2017 “blijven liggen”. De reguliere overlegvormen hebben wel plaats
gevonden, waardoor onderwerpen op actielijsten terecht zijn gekomen en zijn opgepakt
(maar niet in een Plan van Aanpak).
Doelstellingen
Orde op zaken stellen, na de verhuizing naar de nieuwbouw:
- Roosterplanning is aangepast aan de nieuwe teamstructuur en de deskundigheid van
medewerkers is geborgd.
- Basiszorg voldoet aan Prezo normen van 2017.
- Bieden van belevingsgerichte zorg. Aandachtspunten zijn in beeld en worden opgepakt
- In het kader van familieparticipatie is de samenwerking tussen mantelzorger en
zorgaanbieder verstevigd.
- De wijkfunctie wordt naar buiten geprofileerd, o.a. door opzet van dagverzorging.
- De locatie beschikt over een goedwerkend en geborgd kwaliteitssysteem.
- Omaha systematiek is in 2017 ingevoerd, in 2018 wordt gewerkt naar deze methodiek.
Stand van zaken (2017)
- Werkgroep belevingsgerichte zorg is opgezet, Plan van Aanpak wordt opgesteld.
- Voorbereidingen worden getroffen om in 2018 te starten met dagverzorging.
- Het document “ De nieuwe Wester Es, strategie ” is in november 2017 geactualiseerd. Dit
document is een leidraad voor de komende jaren.
- Overlegplanning voor 2018 is opgesteld.
Met wie (interne / externe partijen) en hoe vaak wordt dit op locatie geëvalueerd.
Acties uit plannen van aanpak staan o.a. vermeld op actielijsten van diverse overleggen en
worden structureel besproken. Sommige onderwerpen zijn specifiek, bijv. belevingsgerichte
zorg. Dan wordt het plan geëvalueerd met de werkgroep en evt. disciplines die (op afroep)
aanschuiven bij de werkgroep. Bredere onderwerpen komen terug in overleg met bijv. de
teamleiders of de cliëntenraad.
Wat doet de Wester Es aan deskundigheidsbevordering?
Medewerkers (bij-)scholen en opleiden :
- Het merendeel van de medewerkers in het team dat PG-verpleeghuiszorg biedt, heeft
inmiddels de GVP-opleiding (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) gevolgd
- Meer verpleegkundigen aannemen en verzorgenden opleiden tot verpleegkundige
- Meer HBO verpleegkundigen aannemen en verpleegkundigen HBO opleiden
- Werkgroepen oprichten, aandachtsvelders aanstellen en (bij-)scholen. Aandachtsvelders
zijn geschoold in specifieke onderwerpen en zijn daarmee “ de ogen en oren” op de
afdeling m.b.t hun aandachtsgebied. De aandachtsvelders informeren en instrueren hun
direct collega’s.
Wat doet de Wester Es met cliëntervaringen/medewerkers ervaringen?
De uitkomsten van onderzoeken worden verspreid als “ingekomen stuk” bij een vergadering
en besproken in diverse overleggen op de locatie: met de cliëntenraad, met de OC, met de
teamleiders ( in TLO / LMT) en in teamoverleg met medewerkers. Aandachtspunten worden
besproken en worden opgenomen in een PvA of op een actielijst.
Relatie CQ cliënt en medewerker.
In januari 217 heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Er waren geen
specifieke onderwerpen die zo hoog scoorden dat ze moesten worden opgenomen in een
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plan van aanpak. Door de verhuizing naar de nieuwbouw, is de situatie gewijzigd en
daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek verouderd. Wenselijk is tijdens de evaluatie
van de zorg- & dienstverlening - die 2x per jaar wordt gedaan-, ook onderwerpen te
bespreken die zijn opgenomen in de CQ-meting.
In februari 2017 -vlak voor de verhuizing - heeft er een medewerkers
tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Er waren geen specifieke onderwerpen die zo
hoog scoorden dat ze moesten worden opgenomen in een plan van aanpak. Door de
verhuizing naar de nieuwbouw, is de situatie gewijzigd en daarmee zijn de uitkomsten van
het onderzoek verouderd. Medewerkers gaven de Wester Es een gemiddeld cijfer van een
7.2.
Opvallende vergelijkingen ten opzichte van andere locaties zijn:
- Betrokkenheid bij Zorggroep Drenthe 5.8 ( = significant lager dan andere locaties)
- Feedback 6.3 ( = significant lager dan andere locaties)
- Werkomstandigheden 7.4 ( = significant lager dan andere locaties)
- Samenwerking 8.1 ( = significant hoger dan andere locaties)
- Opleidingen 7.8 ( = significant hoger dan andere locaties)
Hoe werkt de Wester Es met de Zorgkaart Nederland?
Zorgkaart Nederland komt op de locatie en interviewt bewoners. Daarnaast houden zij
telefonische interviews met de 1e contactpersoon van bewoners met PG-verpleeghuiszorg.
De uitkomsten van de interviews worden geplaatst op de website van Zorgkaart Nederland.
De uitkomsten op de website van Zorgkaart Nederland worden gekopieerd en ter info
verspreid op de locatie. Bij afronding van de zorg worden cliënten of hun nabestaanden
gevraagd of zij een recensie willen plaatsen op Zorgkaart Nederland. Er wordt een
(visite)kaartje meegegeven met daarop de gegevens van Zorgkaart Nederland.
Hoe betrekt de Wester Es de CR en OC bij de verbeterplannen van de locatie.
Door de verhuizing naar de nieuwbouw, zijn de plannen van aanpak voor diverse
onderwerpen in 2017 “blijven liggen”. Streven is vanaf 2018 “orde op zaken”. In 2018 worden
in het overleg met OC en de CR verbeterplannen structureel geagendeerd.
Waar zou de Wester Es de extra gelden die vrij komen aan willen besteden.
Scholen van verzorgenden, tot “gespecialiseerd verzorgenden somatiek”
Scholen van vrijwilligers, in onderwerpen die zij tegen komen in het vrijwilligerswerk
Uitbreiden van het activiteitenaanbod in het kader van welzijn, bijv. ontmoeting met
anderen, het ervaren van een gezellige / zinvolle dag.
Persoonlijk scholingsbudget beschikbaar stellen voor verpleegkundigen en
aandachtsvelders. Dit zij kunnen “vrij” besteden aan een scholing (buiten het
scholingsaanbod van Zorggroep Drenthe). De voorwaarde is dat het thema aansluit
bij hun expertise en dat zij vervolgens op de locatie hierover een presentatie of
klinische les geven.
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4.3 Symphonie
Om structuur te brengen in het proces van evalueren en verbeteren / borgen heeft de
Symphonie er voor gekozen om gebruik te maken van een kwaliteitssysteem en de
informatievoorziening / interne organisatie te verbeteren. In de strategie en A3-plan van de
Symphonie is de verdere implementaties van het kwaliteitssysteem meer inhoudelijk en
concreet beschreven in de volgorde van de door de Raad van Bestuur vastgestelde
doelstellingen
Categoriseren van doelstellingen in onderwerpen
De doelstellingen vanuit de Raad van Bestuur zijn helder. Om in het A3-plan een proces van
evalueren en eventueel bijstellen te kunnen verwerken is ervoor gekozen om de
doelstellingen vanuit de Raad van Bestuur als volgt te categoriseren in onderwerpen en
kaders:
Onderwerpen
 Financieel
 Klant(tevredenheid)
 Medewerkers(tevredenheid)
 Verzuim (gezond werken)
 Deskundigheid
 Veiligheid (veilig werken)
Kaders
 Strategisch beleid
 Inspectienormen
 Waardigheid en Trots
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
 Normen wijkverpleging
 PREZO / HACCP (kwaliteitssysteem / extern keurmerk)

Evaluatie
De evaluatiemogelijkheden zullen voldoende informatie gaan opleveren om enerzijds de
tevredenheid, wensen en eisen van cliënten en anderzijds de stand van zaken / voortgang
m.b.t. doelstellingen en gemaakte plannen vast te stellen, oftewel:
Het tussendoor evalueren aan de hand van de PREZO-prestaties
Het structureel evalueren aan vooraf gestelde doelstellingen / indicatoren.
OR en CR zijn betrokken bij de verbeterplannen van de Symphonie. Informatie verkrijgen zij
tijdens de vergaderingen of zo nodig vaker.
De Symphonie zou de extra gelden willen besteden aan:
 Deskundigheid, eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
 Domotica
 Digitaliseren
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4.4 De Wenning
1.
Decubitus
Doel:
Medewerkers hebben inzichtelijk hoe men de gezondheid en welbevinden van cliënten
kunnen behouden en verbeteren ten aan zien van preventie decubitus en de risico analyse.
Managers medewerkers hebben inzichtelijk hoeveel decubitus er wordt voorkomen, wat de
kans is op decubitus en hoeveel decubitus er aanwezig is op locatie.
Vanuit de nulmeting de cliënten met een verhoogd risico verminderen met de helft en extra
verhoogd risico continueren naar 0 cliënten. Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd
o.a. implementatie van de Bradenschaal in het elektronisch cliëntdossier, aanstelling
aandachtsvelder decubitus / wondzorg. Voor 2018 betekent dit reviews gaan uitvoeren.
2.
Bewegingsgerichtezorg ( onderdeel waardigheid en trots)
Doel:
Optimale bewegingsgerichte zorg die bijdraagt aan een betere fysieke en mentale
gesteldheid.
Bevorderen van waardigheid en autonomie
Zorgverleners kunnen dagelijks kwalitatief goede en eenvoudige bewegingsgerichte
zorg verlenen en bevorderen aan cliënten
Bewegen is onderdeel van het zorgplan
Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a. implementatie van de 7
bouwstenen van de IGZ, uitvoeren enquêtes. Voor 2018 betekent dit dat
beweginsgerichtezorg onderdeel uitmaakt van een welzijn of activiteitenplan.
3.
Medicatie
Doel:
Opzetten van een kwaliteitssysteem dat ervoor zorg dat medewerkers alert blijven op fouten
en het management een handvat geeft om te sturen. Het borgen van de medicatieveiligheid.
Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a. het aanstellen van aandachtsvelders,
geven van scholingen, reviews te plannen. Voor 2018 betekent dit dat de aandachtsvelders
en medewerkers betreffende medicatieveiligheid up to date moeten houden en reviews toe
moeten passen.
4.
Omaha
Doel:
De Wenning wil het OMAHA system implementeren binnen de dagelijkse praktijk van zorgen dienstverlening, als hulpmiddel voor documentatie en dossiervoering, en voor
informatiemanagement.
Het Omaha system is een digitaal classificatiesysteem dat een waardevolle hulpbron is en
tevens een kennisdatabase, voor het communiceren van zinvolle informatie met anderen,
zoals de cliënt zelf en zorgverleners Het Omaha system is geïntegreerd in ons huidige
Elektronisch Cliënten dossier (ECD). Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a.
Alle zorgplannen zijn aangepast op basis van de classificatie van het Omaha system
Medewerkers zijn geschoold in het werken met het Omaha system in het ECD.
Documenten betreft het werken met het Omaha system zijn geplaatst op Kerio Workspace.
De zorgmedewerkers weten hoe te werken in het ECD met het Omaha system op de locaties
/ thuiszorg. Voor 2018 betekent dit nog een intensief traject om het geheel te versterken.
5.
PREZO
Doel:
Het behouden van het zilveren PREZO keurmerk, waarbij de 4 domeinen van
verantwoordelijke zorg nog steeds een belangrijke rol spelen. Actie tot nu toe zijn o.a. de 4
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domeinen van verantwoorde zorg wordt besproken in werkoverleggen. Voor 2018 betekent
dit dat dat de 4 domeinen versterkt gaat worden in de organisatie.
Uitdagingen / verbeterpunten voor 2018 waar behoefte aan is voor extra gelden:
- Project hoe zet je taakgericht werken om naar belevingsgericht werken.
- Hoe krijg je meer handen aan het bed: kijkend naar de werkzaamheden verdeeld in
functiegericht werken.
- Hoe hou ik mijn oudere werknemers gezond en hoe kan ik ze in de zorg ontlasten.
- Versterken van Welzijn in de Wenning.
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4.5 De Noorderkroon
1.
Decubitus
Doel:
Medewerkers hebben inzichtelijk hoe men de gezondheid en welbevinden van cliënten
kunnen behouden en verbeteren ten aan zien van preventie decubitus en de risico analyse.
Managers medewerkers hebben inzichtelijk hoeveel decubitus er wordt voorkomen en wat
de kans is op decubitus en hoeveel decubitus er aanwezig is op locatie.
Vanuit de 0 meting de cliënten met een verhoogd risico verminderen met de helft en extra
verhoogd risico continueren naar 0 cliënten. Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd
o.a. implementatie van de Bradenschaal in het elektronisch cliëntdossier, aanstelling
aandachtsvelder decubitus / wondzorg. Voor 2018 betekent dit reviews gaan uitvoeren.
2.
Bewegingsgerichtezorg ( onderdeel waardigheid en trots)
Doel:
Optimale bewegingsgerichte zorg die bijdraagt aan een betere fysieke en mentale
gesteldheid.
Bevorderen van waardigheid en autonomie
Zorgverleners kunnen dagelijks kwalitatief goede en eenvoudige bewegingsgerichte
zorg verlenen en bevorderen aan cliënten
Bewegen is onderdeel van het zorgplan
Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a. implementatie van de 7
bouwstenen van de IGZ, uitvoeren enquêtes. Voor 2018 betekent dat
bewegingsgerichtezorg onderdeel uitmaakt van een welzijn of activiteitenplan.

3.
Medicatie
Doel:
Opzetten van een kwaliteitssysteem dat ervoor zorg dat medewerkers alert blijven op fouten
en het management een handvat geeft om te sturen. Het borgen van de medicatieveiligheid.
Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a. het aanstellen van aandachtsvelders,
geven van scholingen, reviews te plannen. Voor 2018 betekent dit dat de aandachtsvelders
en medewerkers betreffende medicatieveiligheid up to date moeten houden en reviews toe
moeten passen.

4.
Omaha
Doel:
De Noorderkroon wil het OMAHA system implementeren binnen de dagelijkse praktijk van
zorg- en dienstverlening, als hulpmiddel voor documentatie en dossiervoering, en voor
informatiemanagement.
Het Omaha system is een digitaal classificatiesysteem dat een waardevolle hulpbron is en
tevens een kennisdatabase, voor het communiceren van zinvolle informatie met anderen,
zoals de cliënt zelf en zorgverleners Het Omaha system is geïntegreerd in ons huidige
Elektronisch Cliënten dossier (ECD). Om het doel te behalen zijn acties uitgevoerd o.a.
Alle zorgplannen zijn aangepast op basis van de classificatie van het Omaha system
Medewerkers zijn geschoold in het werken met het Omaha system in het ECD.
Documenten betreft het werken met het Omaha system zijn geplaatst op Kerio Workspace.
De zorgmedewerkers weten hoe te werken in het ECD met het Omaha system op de locaties
/ thuiszorg. Voor 2018 betekent dit nog een intensief traject om het geheel te versterken.
Uitdagingen / verbeterpunten voor 2018 waar behoefte aan is voor extra gelden:
- Project hoe zet je taakgericht werken om naar belevingsgericht werken.
- Hoe krijg je meer handen aan het bed: kijkend naar de werkzaamheden verdeeld in
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-

functiegericht werken.
Hoe hou ik mijn oudere werknemers gezond en hoe kan ik ze in de zorg ontlasten.
Versterken van Welzijn in de Noorderkroon.
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4.6 De Vijverhof
Plannen van aanpak
De plannen van aanpak in de Vijverhof zijn divers. Acties zijn verspreid over 2017 en 2018.
Voor alle plannen geldt dat de acties in 2017 deels zijn uitgevoerd. In 2018 zullen alle
plannen worden geëvalueerd met de betrokkenen. Tussentijds worden de plannen
besproken in de werkoverleggen van de teams en in het MT overleg.
Plannen die nu actueel zijn onderverdeeld.
Gericht op de CQ:
 zinvolle dag invulling o.b.v. wensen cliënt en voldoen aan de eisen vanuit de
indicatiestelling verpleeghuis: accent ligt op de huiskamer op de 5e etage m.b.t.
somatiek;
 amusement- en activiteitenprogramma uitbreiden: dit n.a.v. een enquête die is
uitgevoerd;
 verbetering afstemming inhuizing nieuwe cliënt: hiervoor is een locatie overstijgende
werkgroep opgericht;
 bevorderen familieparticipatie: familie wordt betrokken bij zorgleefplanbesprekingen
en cliëntportaal van het ECD is in ontwikkeling;
 cliëntplanning extramuraal (van wie zorg): m.b.v. nieuwe systematiek kan cliënt
vooraf geïnformeerd worden welke zorgverleners bij cliënt gepland staan om zorg te
verlenen;
 reductie medicatiefouten: medicatieveiligheid kan verbeterd worden, maandelijks
worden analyses uit het ECD gehaald en besproken met de teams;
 medewerkers geven volgens gestelde richtlijnen en eisen vorm aan de
zorgadministratie, informatieverstrekking en communicatie betreft cliëntenzorg: dit is
een continue punt van aandacht.
Gericht op de medewerkers:
 onderhouden bekwaamheden: deze worden regelmatig geïnventariseerd en zo nodig
getoetst;
 verantwoorde personeelssamenstelling t.a.v. de complexiteit van zorg: analyse van
huidige personeelsbestand gericht op zorgmedewerkers is gemaakt, aan de hand
hiervan zijn inmiddels medewerkers gestart, aangemeld of geselecteerd met/voor een
(vervolg)opleiding;
 reductie ziekteverzuim: verzuim wordt besproken in de teams. Gesprekken met
“frequent verzuimers” worden gepland;
 aandacht fysieke belasting: in overleg met fysiotherapie en ergotherapie worden
klinische lessen gepland.
Het bevorderen van deskundigheid gebeurt aan de hand van reguliere bij- en nascholingen
(scholingsgids), klinische lessen en presentaties. Vier medewerkers hebben recent de GVP
opleiding afgerond. Geïnventariseerd is wie de verzorgende-IG opleiding en
verpleegkundigen opleiding willen gaan volgen. Hier is een meerjarenplan voor gemaakt.
Gedoseerd zullen medewerkers deze opleidingen mogen gaan volgen.
De OC en CR zijn door de locatiemanager tijdens de periodieke afstemmingen
geïnformeerd.
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4.7 Mozaiek
Plannen van Aanpak
De plannen van aanpak op Mozaiek zijn in werking getreden in 2017. In totaal zijn er 10
Plannen van Aanpak beschreven voor de diverse aandachtsvelden in de zorg. Drie Plannen
van Aanpak voor overige afdelingen, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en
gastvrijheid.
Doelstelling per Plan van Aanpak
De aandachtsgebieden zijn uitgezet en zijn per aandachtsvelder en team geïmplementeerd
in 2017. Na de roosterwijzigingen in januari 2018 zullen we deze aandachtsvelden verder
willen verankeren in de werk organisatie. Daar nemen we geheel 2018 voor om dit te
realiseren.
PVA cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid is een voortdurend proces. We
hebben veel aandacht voor de punten waar we minder op hebben gescoord.
De doelen die we hiermee willen bereiken:
- Roosterplanning wordt begin 2018 aangepast aan de nieuwe teamstructuur en de
deskundigheid van medewerkers wordt hiermee geborgd
- Basiszorg voldoet aan Prezo normen van 2017 en worden verder geborgd in 2018
- Bieden van belevingsgerichte zorg. De werkgroep is operationeel en heeft het e.e.a. in
gang gezet. In 2018 verder uitvoeren. Scholingen vormen hierbij een essentieel
onderdeel
- In het kader van familieparticipatie is de samenwerking tussen mantelzorger en
zorgaanbieder verstevigd
- De wijkfunctie wordt naar buiten geprofileerd, o.a. door de beweegtuin en het
verenigingsleven.
- De locatie beschikt over een goedwerkend en geborgd kwaliteitssysteem
- Omaha systematiek is in mei 2017 ingevoerd, in 2018 wordt verder invulling gegeven aan
het werken met Omaha.
Stand van zaken (2017)
- Werkgroep belevingsgerichte zorg is opgezet, PvA is opgesteld
- Het document “strategisch opleidingsplan” is gereed en wordt in het verlengde met het
organisatie brede strategisch document verder uitgevoerd. Dit document is een leidraad
voor de komende jaren.
- Het document “introductie nieuwe medewerker” is gereed en wordt in 2018
geïmplementeerd en dient als basis voor de jaren daarna.
- Overlegplanning voor 2018 is opgesteld
Evaluatie in- en extern
Aandachtsvelden worden intern uitgezet. Tezamen externe partners.
 Mondzorg met Fresh Unieke Mondzorg.
 WZA en apotheek Zuidlaren zijn betrokken bij de medicatie audits.
 Incontinentie zijn we hierover momenteel in gesprek met Abena.
 Hygiëne- wordt ondersteunt door een interne audit jaarlijks.
 Hulpmiddelen wordt ondersteund door Vegro of Hartingbank
 Gastvrijheid wordt ondersteunt door externe deskundigen. Dit is al in gang gezet in
2017
 In het tweewekelijks zorg overleg worden de aandachtsgebieden geëvalueerd.
Uitkomsten worden via de werkoverleggen terug gekoppeld naar de teams. De
expertise van het behandelteam en van het centraal bureau worden ingeschakeld
zodra dit nodig is.
Wat doet Mozaiek aan deskundigheidsbevordering?
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Medewerkers (bij-)scholen en opleiden :
- In het 2e deel van 2018 en 2019 willen we de medewerkers in het team dat PGverpleeghuiszorg de GVP-opleiding (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) laten
volgen.
- Actueel beleid voeren om kwaliteit medewerkers op alle 4 niveaus op het juiste peil te
krijgen.
- Verpleegkundigen HBO opleiden. Inmiddels zijn 3 verpleegkundigen met de opleiding
begonnen.
- Werkgroepen die zijn opgericht in 2017 verder begeleiden en scholen en bijscholen op
hun aandachtsveld. Aandachtsvelders zijn deels geschoold in specifieke onderwerpen en
zijn daarmee “ de ogen en oren” op de afdeling m.b.t hun aandachtsgebied. De
aandachtsvelders informeren en instrueren hun direct collega’s.
Wat doet Mozaiek met cliëntervaringen/medewerkers ervaringen?
De uitkomsten van onderzoeken worden verspreid als “ingekomen stuk” bij een vergadering
en besproken in diverse overleggen op de locatie: met de cliëntenraad, met de OC en CR,
met de teamleiders (LMT) en in teamoverleg met medewerkers. Aandachtspunten worden
besproken en worden op een actielijst gezet.
Relatie CQ cliënt en medewerker.
In januari 2107 heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het PVA
cliënttevredenheid is besproken met de CR. Uitkomst was een 8.0 en lag daarmee hoger
dan het vorige onderzoek.
In februari 2017 heeft een medewerkers tevredenheidonderzoek plaatsgevonden. Het PVA
medewerkerstevredenheid is besproken in het LMT en met de OC. Mozaiek had een
gemiddeld cijfer van een 7.5.
Opvallende vergelijkingen ten opzichte van andere locaties zijn:
- Betrokkenheid bij Zorggroep Drenthe 6.9 ( = significant hoger dan andere locaties)
- Werkomstandigheden 6.8 ( = significant lager dan andere locaties)
- Werkdruk 3.7 ( = iets hoger dan andere locaties)
Hoe werkt Mozaiek met de Zorgkaart Nederland?
Zorgkaart Nederland komt op de locatie en interviewt bewoners. Daarnaast houden zij
telefonische interviews met het 1e contactpersoon van bewoners met PG-verpleeghuiszorg.
De uitkomsten van de interviews worden geplaatst op de website van Zorgkaart Nederland.
De uitkomsten op de website van Zorgkaart Nederland worden gekopieerd en ter info
verspreid op de locatie.. Bij afronding van de zorg worden cliënten of hun nabestaanden
gevraagd of zij een recensie willen plaatsen op Zorgkaart Nederland. Er wordt een (visite)kaartje meegegeven met daarop de gegevens van Zorgkaart Nederland. De uitkomsten
worden geëvalueerd met de CR en de Cr wordt actief betrokken in het realiseren van nieuwe
recensies.
Hoe betrekt Mozaiek de CR en OC bij de verbeterplannen van de locatie.
De plannen van aanpak voor diverse onderwerpen in 2017 worden structureel besproken
met de OC en de CR. In 2018 worden in het overleg met OC en de CR verbeterplannen
structureel geagendeerd.
Waar zou Mozaiek de extra gelden die vrij komen aan willen besteden.
- Scholen van verzorgenden, tot “gespecialiseerd verzorgenden somatiek”
- Scholen van vrijwilligers, in onderwerpen die zij tegen komen in het vrijwilligerswerk
- Uitbreiden van het activiteitenaanbod in het kader van welzijn, Verenigingen en
beweegtuin zijn de speerpunten voor 2018.
- Persoonlijk scholingsbudget beschikbaar stellen voor verpleegkundigen en
aandachtsvelders. Die kunnen zij “vrij” besteden aan een scholing (buiten het
scholingsaanbod van Zorggroep Drenthe). De voorwaarde is dat het thema aansluit bij
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-

hun expertise en dat zij vervolgens op de locatie hierover een presentatie of klinische les
geven.
Huiskamer voor verpleeghuis voor somatisch geïndiceerde bewoners realiseren in
combinatie met de hogere ZZP’s zonder behandeling somatiek.
Voor welzijn willen we kijken hoe de ondersteuning binnen de verpleegafdelingen
verbeterd kan worden. Tevens willen we kijken hoe welzijn op het individuele vlak van
cliënten vergroot kan worden.
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Bijlage: Lijst met afkortingen
ANW diensten

Avond-, Nacht-, en Weekenddiensten

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg (‘werkend leren’)

BIG

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BOL

Beroeps Opleidende Leerweg

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

CAO

Collectieve Arbeid Overeenkomst

CCR

Centrale Cliënten Raad

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CMT

Centraal Management Team

ECD

Elektronisch Cliënten Dossier

FTE

FullTime-Equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang
van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte
is een volledige werkweek.

FTO

Farmaceutisch Overleg

GDPR

General Data Protection Regulation

GVP opleiding

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

HV- 1, 2

Huishoudelijke Verzorging 1, 2

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

ISM

Integraal Service Management

KvK

Kamer voor Koophandel

MDO

Multi Disciplinair Overleg

MIC

Melding Incidenten Cliënten

M&M

Middelen en Maatregelen

MPT

Modulair Pakket Thuis

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PAR

Professionele Advies Raad

P&O

Personeel en Organisatie

PG

Psychogeriatrie

PGB

Patiënt Gebonden Budget

RvB

Raad van Bestuur
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RvT

Raad van Toezicht

SO

Specialist Ouderengeneeskunde

TLO

Teamleiders Overleg

LMT

Locatie Management Team

USM

Universeel Service Management

VAR

Verpleegkundig Advies Raad

Verzorgenden IG

Verzorgende Individuele gezondheidszorg (niveau 3)

VMT

Verpleeghuis Management Team

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VPT

Volledig Pakket Thuis

V&VN

Vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig
specialisten

WKKGZ

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WZA

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

ZZP

Zorg Zwaarte Pakket
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