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Inleiding 

 
Het Kwaliteitskader  
Het Zorginstituut Nederland heeft  in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
gepubliceerd.  
Het Kwaliteitskader heeft een aantal doelstellingen:   

1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;  
2. Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit 

te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;  
3. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.  

  
Belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en 
verbeteren. Aan de hand van 8 thema’s worden vereisten beschreven die richtinggevend zijn 
voor het samen leren en verbeteren.   
 
Het Kwaliteitsplan  
Zorggroep Drenthe heeft in de loop van 2017 aan de hand van de 8 thema’s  uit het 
kwaliteitskader een kwaliteitsplan opgesteld. Per thema wordt daarin beschreven hoe wordt 
gewerkt aan het leren en verbeteren. Het kwaliteitsplan en ook het kwaliteitsverslag komt tot 
stand onder verantwoordelijkheid van de RvB en in afstemming met de ondernemingsraad 
(OR), cliëntenraad (CR) en de Raad van Toezicht (RvT), met daarnaast de afstemming met 
andere organisaties waarmee we ons verbinden, het Lerend Netwerk: Zorggroep 
Tangenborgh, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en 
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD).  
  
Het Kwaliteitsverslag  
Met dit kwaliteitsverslag verantwoordt Zorggroep Drenthe zich over het gevoerde  beleid met 
betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het vorige jaar en 
vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor de komende jaren.   
  
Het kwaliteitsplan van de Zorggroep Drenthe is in november 2017 opgesteld voor 2017-
2018. Dit eerste kwaliteitsverslag heeft betrekking op het jaar 2017, het jaar waarin veel 
nieuwe normen werden gesteld en de voorwaarden nog tot stand moesten komen. Dat houdt 
in dat de constateringen in dit verslag weliswaar correct zijn maar nog geen volledig 
antwoord geven verbeterpunten die genoemd worden in het eerder genoemde kwaliteitsplan.  
Het kwaliteitsverslag over 2018 zal hier meer richting aan geven.  
Daarnaast zijn in dit kwaliteitsverslag hoofdstukken opgenomen die rechtstreeks uit het 
Jaarverslag 2017 zijn overgenomen. In 2018 zal hierin een mogelijk een splitsing in 
aangebracht moeten worden of het Jaarverslag wordt samengevoegd met het 
kwaliteitsverslag.  
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1. Profiel van de organisatie 

 

1.1 Algemene gegevens 

Algemene identificatiegegevens 

 
 
Wlz-functies geleverd door het concern 

 
 
Overige Wlzprestaties geleverd door het concern 

 
 
Overige zorg geleverd door het concern 

 
 
Doelgroepen cliënten Wlz-zorg 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

Adres Industrieweg 15 

Postcode 9402 NP   

Plaats Assen 

Telefoonnummer 0592-331232 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41020216 

E-mailadres info@zorggroepdrenthe.nl 

Internetpagina www.zorggroepdrenthe.nl 

Functie Ja/nee 

Huishoudelijke verzorging Ja 

Persoonlijke verzorging Ja 

Verpleging Ja 

Begeleiding Ja 

Behandeling Ja  

Verblijf op grond van de Wlz Ja 

Prestatie Ja/nee 

Uitleen verpleegartikelen  Nee 

Prenatale zorg Nee 

Advies, instructie en voorlichting Ja 

Voedingsvoorlichting Nee 

Prestatie Ja/nee 

Dieetadvisering Nee 

Doelgroep Ja/nee 

Somatische aandoening of beperking Ja 

Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja 

Psychiatrische aandoening Ja 

Lichamelijk handicap Nee 

Verstandelijke handicap Nee 

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Nee 

Psychosociale problemen Nee 

mailto:info@zorggroepdrenthe.nl
http://www.zorggroepdrenthe.nl/
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1.2 Structuur van de organisatie 

Stichting Zorggroep Drenthe heeft 6 woonzorgcentra en een appartementencomplex 
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 2017 een viertal stichtingen, aangegeven in onderstaand schema:1 
 

 

 

 

 

 

De juridische structuur 
Zorggroep Drenthe is een stichting die statutair gevestigd is in Assen.  
De doelstelling van Zorggroep Drenthe is het aanbieden van gedifferentieerde verzorging en 
verpleging voor ouderen met zorgbehoeften. Deze doelstelling wordt nagestreefd door 
middel van het bieden van vraaggerichte zorg- en dienstverlening aan ouderen in en buiten 
het woonzorgcentrum.     
Het individuele zorg-leefplan vormt de basis om deze zorg- en dienstverlening op een 
verantwoorde -, cliëntgerichte -  en integrale manier te kunnen uitvoeren.  
Ons streven is dat cliënten tevreden zijn over hun woonomgeving, welzijn en de kwaliteit van 
de zorg- en dienstverlening. Daarvoor is tevens nodig om de organisatie met betrekking tot 
kwaliteit efficiënt in te richten, zodat de medewerkers tevreden zijn over de kwaliteit van hun 
werkomstandigheden. 
 
De missie van Zorggroep Drenthe luidt als volgt: 
Zorggroep Drenthe brengt in haar werkgebied ouderenzorg in de breedste zin van het woord 
tot ontwikkeling en verleent in dat kader verpleging/verzorging/begeleiding/diensten aan 
ouderen met zorgvragen, dit veelal in combinatie met huisvesting, teneinde hen in staat te 
stellen zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. 
De missie is aangevuld met: “Cliëntgerichte service”.  
 
Visie op zorg, wonen en welzijn 
Uit respect voor de autonomie van de cliënt en om tegemoet te komen aan diens eigenheid 
en privacy biedt Zorggroep Drenthe een gevarieerd aanbod aan woon-zorgmilieus. 
De visie is aangevuld met; ‘Onze professionele medewerkers stellen de cliënt centraal en 
hebben plezier in hun werk’. 
 
Met andere woorden; Zorggroep Drenthe streeft ernaar dat cliënten zolang mogelijk 
zelfstandig en naar eigen inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen, zowel in hun eigen huis 
als in het woonzorgcentrum.  
Inleven in de persoonlijke belevingswereld van de cliënt maakt het mogelijk om zorg te 
verlenen die zich richt op het totale welbevinden van de cliënt. Daarbij staat een respectvolle 
bejegening ongeacht levensbeschouwing, ras, cultuur of samenlevingsvorm voorop. 

                                                
1 De Stichting Zorg aan Huis Groningen en Friesland zijn op dit moment stichtingen zonder activiteiten. 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

St.  Zorggroep Drenthe St. Zorggroep Drenthe 

Thuis 

St. Zorg aan Huis 

Groningen 

St. Zorg aan Huis 

Friesland 
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Goede zorg is naast goed ‘uitgevoerde’ zorg ook aandacht hebben voor de manier waarop 
de cliënt zijn of haar leven wil leiden. Op deze manier kan de cliënt zich veilig voelen, 
autonomie behouden en zijn/haar leven richting geven.  
De vraag van de cliënt is uitgangspunt van de zorgverlening. Op basis van de vraag wordt 
een zorg-leefplan gemaakt dat aansluit bij de persoonlijke levensstijl van de cliënt. 
In de visie van Zorggroep Drenthe omvat 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 ouderen 
het woonzorgcentrum als ‘thuis’ ervaren. Aandacht voor de werksfeer en kwaliteit van arbeid 
is allereerst van belang voor de medewerkers, maar zal zich ook vertalen in de kwaliteit van 
de zorgverlening. Mooi wonen en een hoog welzijnsniveau zijn speerpunten voor nu en in de 
toekomst.  
Zorggroep Drenthe is van mening dat als haar cliënten mooi wonen en het welzijnsniveau op 
een hoog niveau ligt, dit de zorgverlening reduceert en de levensvreugde toeneemt. 
 
De kernwaarden, waaruit de missie en visie zijn ontstaan, zijn; PUUR – PLEZIER – 
PROFESSIONEEL – POSITIEF. 
 
Ondernemerschap is de kern van onze organisatie. Er heerst een houding van 
zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Bij ondernemerschap gaat het om drie 
onderdelen: kansen zien, kansen benutten en waarde creëren. Gedrag daarbij kenmerkt zich 
door lef en authenticiteit.   
Zorggroep Drenthe toont lef en durf door nieuwe projecten te starten in een tijd dat de zorg in 
een neerwaartse spiraal zit. Ze ziet kansen door de ontwikkelingen die er zijn in de zorg en 
durft ‘de kop boven het maaiveld’ uit te steken. Dit heeft zich o.a. geuit door de nieuwbouw 
van Mozaiek in Zuidlaren en de Wester Es in Beilen en de bouw van appartementencomplex 
Messchenstaete in Assen. Messchenstaete valt niet onder de categorie woonzorglocatie, 
maar biedt huurappartementen ‘in een hoger segment’ met zorg dichtbij. Daarnaast is binnen 
deze locatie een tal van (luxe) faciliteiten aanwezig, zoals een Wellness, restaurant en een 
fitnessruimte. Mozaiek biedt naast ruime appartementen bijzondere faciliteiten, waaronder 
een galerie en een theater. 
Ondernemerschap is echter ook een gedrag dat noodzakelijk is voor medewerkers binnen de 
stichting. Want alleen dan ontstaat de mogelijkheid om ideeën om te zetten in concrete 
vernieuwingen. Zorggroep Drenthe ontwikkelt en stimuleert ondernemend gedrag, omdat 
ondernemerschap een noodzaak is geworden, ook in de zorg. 
 
De organisatorische structuur 
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.  
 
Zorggroep Drenthe kent binnen de woonzorgcentra de volgende opbouw in structuur: 
directeur/bestuurder, locatiemanager, teamleiding, medewerker.  
 
De organisatiestructuur is in 2017 aangepast. Dit omdat de huidige structuur niet meer paste 
bij deze tijd. De locatiecoördinatoren, nu locatiemanagers, worden ‘de ondernemers’ van de 
locatie en zullen (nog) meer moeten sturen en monitoren op de bedrijfsvoering. De kunst is 
om ook de teamleiding en medewerkers hierin mee te nemen, zodat ook medewerkers meer 
en meer worden gestuurd op bewustwording, gezamenlijkheid en ondernemerschap.  
Er is een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse locaties 
ondersteunen; Control & Financiën, Technische Dienst (TD), Informatisering & 
Automatisering, Cliëntadvisering, Personeel & Organisatie, Beleidszaken, Behandeldienst, 



Kwaliteitsverslag 2017 

Juni 2018  7 

 

Secretariaat en Marketing & Communicatie. Deze diensten vallen onder het Centraal 
Bureau. 
 
Organogram Zorggroep Drenthe  

 

Toelatingen waarover de organisatie beschikt 
Zorggroep Drenthe bood in 2017 intramurale zorg aan totaal 419 cliënten, onderverdeeld in 
250 zonder behandeling en 169 met behandeling. 

 
Binnen de locaties de Vijverhof, Symphonie, de Wester Es en Mozaiek wordt naast 
verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg verleend in samenwerking met de specialist 
ouderengeneeskunde. De Vijverhof en Symphonie zijn tevens instellingen voor beschermd 
wonen. Daarnaast zijn de etages sfeervol en huiselijk ingericht.  
 
Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit;  
-  hoofd behandeldienst 
- specialist ouderengeneeskunde; 
- eerste geneeskundige/BOPZ-arts 
-          psychologen; 
-          maatschappelijk werkers;  
-          casemanager dementie; 
-          physician assistant;  
-          praktijkverpleegkundige. 
Met externe partijen ligt er een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van ook 
andere expertise, bv. fysiotherapie, ergotherapie, mondzorg en diëtetiek. 
De behandeldienst wordt ingezet binnen de verpleeghuiszorg op eerdergenoemde locaties.   
 
 

Zorggroep Drenthe

 Raad van Bestuur

De Wenning

 Rolde

Mozaiek

Zuidlaren

 

Amstel

 Assen

De Wester Es

 Beilen

Symphonie

Eelde

 

Centraal 

Management team

 

De Vijverhof

Assen 

Noorderkroon

 Roden

Ondernemings-

Raad

Centrale 

cliëntenraad

Klachten

Commissie / 

Vertrouwens-

personen

Stichting Zorg aan 

Huis

 Friesland

Raad van Toezicht

 Zorggroep Drenthe

Zorggroep 

Drenthe Thuis

 

Stichting Zorg aan 

Huis

 Groningen

Zorggroep 

Drenthe

Messchenstaete

Assen 

Locatiemanager

 

Locatiemanager

 

Centraal bureau

 

Locatiemanager

 

Locatiemanager

 

Locatiemanager

 

Locatiemanager
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1.3 Kerngegevens 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

 
Soort organisatie 
Woonzorgcentrum :  Verzorging en Verpleging; 
      Begeleiding; 
      Behandeling. 
Thuiszorg  :  Verzorging en Verpleging; 
    Specialistische Verpleging; 
               Huishoudelijke Verzorging;    
               Begeleiding;                 
               PG-team; 
    Casemanagement dementie 
               Ambulant Geheugen Team. 
 
Erkende zorgfuncties 
Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling 
en Verblijf zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden geboden. Genoemde 
zorg wordt in principe verleend aan ouderen.   
 
Kernactiviteiten Wlz zorg 
(Intramurale) woonzorgcentrumzorg 
Tijdens een duurzaam verblijf komen cliënten permanent in het woonzorgcentrum wonen. 
Het gaat dan vooral om cliënten voor wie het niet mogelijk is zelfstandig te blijven wonen, 
bijvoorbeeld als er continu toezicht nodig is, omdat er geregeld zorg op afroep nodig is of 
omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer te regelen valt. 
Hieronder valt zorg aan ouderen met een indicatie voor huishoudelijke verzorging, 
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf. 
 
(Intramurale) verpleeghuiszorg 
Verpleeghuiszorg wordt geboden aan cliënten met meer complexe zorgvragen. Het gaat dan 
om grotere beperkingen dan cliënten in het woonzorgcentrum, waarvoor meer uitgebreide 
zorg of verpleging nodig is. 
Verpleeghuiszorg kan geboden worden aan cliënten met lichamelijke problemen en 
beperkingen, er is dan sprake van somatische zorg. Een andere groep cliënten wordt bij het 
stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang of dementie. Dan is er 
psychogeriatrische zorg nodig. Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde de 
hoofdbehandelaar. 
 
Ook kunnen verschillende disciplines, zoals psycholoog en maatschappelijk werk, bij de 
zorgverlening betrokken worden. Er vindt afstemming plaats om in overleg met de cliënt 
goede afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en begeleiding.  
 
Thuiszorg 
Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening aan huis in de ruimste zin des woords. 
Thuiszorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke 
verzorging, begeleiding, specialistische verpleging, of casemanagement dementie. De zorg 
wordt geboden op basis van een indicatie van de wijkverpleegkundige.  
Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen. Door het inzetten van dit team kunnen 
patiënten die complexe zorg nodig hebben, in hun eigen omgeving verpleegd worden. De 
wens van velen om opname in een ziekenhuis te voorkomen of te verkorten wordt hierdoor 
vervuld. Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen die zijn opgeleid om 
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specialistische zorg te verlenen bij cliënten thuis, maar ook in de woonzorgcentra.  
Het team wordt regelmatig bijgeschoold, om bevoegd en bekwaam te blijven voor het 
uitvoeren van specialistische handelingen.  
 
Aangezien ouderen de laatste jaren langer thuis blijven, worden we regelmatig 
geconfronteerd met pg-cliënten in de thuiszorg. Om meer aandacht te hebben voor deze 
problematiek heeft Zorggroep Drenthe een casemanager dementie voor thuiszorgcliënten. 
Daarnaast beschikt Zorggroep Drenthe over een Ambulant Geheugen Team (AGT) welke 
bestaat uit psychologen, casemanager dementie en artsen. Het AGT wordt ingezet op 
aanvraag van de huisarts. 
 

Privaat gefinancierde activiteiten die door Zorggroep Drenthe worden aangeboden zijn: 
- restaurant; 
- theater; 
- personenalarmering; 
- klussendienst; 
- tuinonderhoud; 
- verhuur van appartementen. 
 
Toelichting verhuur appartementen 
Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van het huren van een appartement binnen de 
veilige muren van het woonzorgcentrum. Dit zien we vooral bij cliënten met een ZZP 1-3. 
Zij huren nu een appartement binnen één van onze locaties en krijgen thuiszorg van 
Zorggroep Drenthe. Eenzaamheid, veiligheid en ‘zorg in de buurt’ zijn de voornaamste 
redenen van cliënten om een appartement in onze woonzorgcentra te huren.  
Regeren betekent vooruitzien en vooruit denken. Daarom heeft Zorggroep Drenthe 10 jaar 
geleden de bouw en verbouw van haar locaties al ingezet, en zijn er in de nieuwbouw ruime 
twee- en driekamer appartementen gecreëerd. Zo’n 25% van het totaal aantal 
appartementen in onze woonzorgcentra worden op dit moment verhuurd.  
Mede door de verhuur van appartementen is er geen leegstand binnen onze locaties en 
hebben we nog steeds een wachtlijst. De nieuwbouwlocaties beschikken over 
appartementen van 75m² (indeling; zie afbeelding). 
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2D impressie appartementen  

nieuwbouw 

 

 

1.3.2 Cliënten / capaciteit / productie / personeel en opbrengsten  

Intramuraal: In 2017 zagen we de intramurale productie met- en zonder behandeling dalen. 
Dit bevestigt de trend, die door de overheid is ingezet, dat de ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen.  
 
We worden steeds meer afgerekend op de gemiddelde zorg die per cliënt wordt ingezet. De 
zorgverzekeraars proberen op deze wijze de ‘schadelast’ te beperken. Dit heeft tot gevolg 
dat de totale omzet in uren in 2017 fors is gedaald. 

 
Aantal uren Extramurale 
productie Zvw / Wlz 

2017 2016 

Persoonlijks verzorging  110.521 130.169 

Verpleging     5.570 7.584 

Begeleiding       114 321 

Behandeling         12 100 

Totaal aantal uren 116.217 138.174 
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De productie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) liet in 2017 een stijging  
zien, ten opzichte van 2016 (+ 14,7%). Dit in tegenstelling tot de productie Zvw; deze liet een 
daling van - 15,9% zien.  
 
Aantal uren Extramurale productie Wmo 

 2017 2016 

Algemene Voorziening 
Schoonmaak (AVS) 

59.385 48.521 

Huishoudelijke verzorging 1 25.750 19.428 

Huishoudelijke verzorging 2 65.599 62.006 

Begeleiding 872 1.511 

Totaal aantal uren 150.734 131.466 

 
Bedrijfsopbrengsten 

 2017 2016 

Totale opbrengsten 41.085.483 40.639.603 

Waarvan wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten 

26.880.371 26.313.494 

Waarvan overige opbrengsten 14.205.112 14.326.109 

 

 

 

1.3.2.1 Verzorging en Verpleging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. Werkgebied 

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, AVS, HV-1 en HV-2. GGZ-C (Beschermd wonen) en Begeleiding, wordt in eerder 
genoemde Drentse gemeenten geboden.  
 
Naast verblijf in de woonzorgcentra, behoort ook tijdelijk verblijf (ELV= eerstelijnsverblijf) of 
hotelzorg tot de mogelijkheden, evenals dagverzorging.   
Tijdelijk verblijf kan worden geboden in de woonzorgcentra, maar ook biedt Zorggroep 
Drenthe tijdelijk verblijf in de Amstelflat in Assen en in de Noorderkroon in Roden. Binnen 
deze laatste 2 locaties beschikken cliënten over een volledig ingericht appartement met 

Kerngegevens Aantal/bedrag 

Cliënten/productie/capaciteit  

Aantal intramurale cliënten in verslagjaar              752 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten (incl. 
Wmo op 31 december. 

          1.724 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl. Wmo)       266.951 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar       152.935 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december           1.437 

Gemiddeld aantal Fte’s in loondienst in 2017              696 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar  41.085.483 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  26.880.371 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  14.205.112 
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aparte slaapkamer, een keuken en badkamer. Dagverzorging wordt geboden in de Vijverhof 
en Mozaiek.   
 

1.4 Samenwerkingspartners in de zorg 

 

Zorggroep Drenthe probeert in samenwerking met andere (zorg) organisaties zo goed 
mogelijk te voldoen aan de kwaliteit van zorg (verlening) die wordt geboden.   
Met collega zorgaanbieders zijn zorgketens gevormd om cliënten tijdens de verschillende 
fasen van het zorgproces de nodige zorg te bieden.  
Met een zorgketen wordt beoogd de overplaatsing van de ene naar de andere verblijfs-
situatie tijdig en snel te laten verlopen.  
Dat kan betrekking hebben op de relatie woonzorgcentrum - verpleeghuis, maar ook tussen 
thuis en woonzorgcentrum, ziekenhuis en verpleeghuis of woonzorgcentrum.  
  
De inzet van de zorgaanbieders die deel uitmaken van een zorgketen is erop gericht om 
continuïteit in zorg te realiseren en zo te vermijden dat cliënten tussen wal en schip terecht  
komen.  
In bijlage 2 staan de samenwerkingsrelaties met andere zorgaanbieders benoemd. 
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2. Uitwerking van de acht thema’s van het kwaliteitsplan 

 
Zorggroep Drenthe heeft in de loop van 2017 aan de hand van de 8 thema’s uit het 
kwaliteitskader een kwaliteitsplan opgesteld. Per thema wordt daarin beschreven hoe wordt 
gewerkt aan het leren en verbeteren. 
Het gaat om de volgende thema’s: 

- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
- Wonen en welzijn 
- Veiligheid 
- Leren en verbeteren van kwaliteit 
- Leiderschap, governance en management 
- Gebruik van hulpbronnen’ 
- Gebruik van informatie 

 
In  het kwaliteitsplan van Zorggroep Drenthe worden een aantal verbeterpunten en doelen 
benoemd waar we de komende jaren aan willen werken.  
Onder de locaties is er een evaluatie van deze verbeterpunten gehouden. In bijlage 1 wordt 
een weergave gegeven van de stand van zaken op dit moment (mei 2018)   
 
In dit hoofdstuk een weergaven van de stand van zaken organisatiebreed. 

2.1 Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 
In het Kwaliteitsplan staan de volgende verbeterpunten benoemd: 
Belevingsgerichte zorg 

- Er is een e-learning 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 

 
Implementatie Cliëntportaal 

- Organisatie brede implementatie van het Cliëntportaal  
 

2.1.1 Stand van zaken 

Belevingsgericht werken 
Er is een e-learning ‘Belevingsgericht werken’ ontwikkeld door de afdeling Opleidingen i.s.m. 
de Behandeldienst. Deze e-learning staat op Moodle, dit is de e-learning omgeving voor 
Zorggroep Drenthe. 
Op 2 locaties na hebben de locaties hun medewerkers geschoold in het belevingsgericht 
werken. 
 
Implementatie Omaha system 
In de diverse locaties van Zorggroep Drenthe is wonen met zorg mogelijk. Dit betekent dat er 
mensen wonen die alleen een appartement huren, maar daarnaast kan er ook sprake zijn 
van een ZVW indicatie. Ook wonen er bewoners met een WLZ indicatie, waarbij sprake is 
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van 24-uurs zorgverlening. Ook kan er sprake zijn van bewoners die een indicatie met 
behandeling hebben.  
Zorggroep Drenthe heeft besloten om zowel in haar locaties, als voor de thuiszorg een 
éénduidige werkwijze te hanteren voor cliënten met een ZVW en WLZ indicatie. Daarom is 
het OMAHA classificatie systeem geïmplementeerd binnen de dagelijkse praktijk van zorg- 
en dienstverlening , als digitaal hulpmiddel voor documentatie en dossiervoering, en voor 
informatiemanagement.  
Het Omaha systeem is geïntegreerd in het huidige Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 
  
In 2017 zijn alle zorgplannen aangepast op basis van de classificatie, van het Omaha 
systeem. Medewerkers zijn in 2017 geschoold in het werken met het Omaha systeem in het 
ECD. Documenten betreft het werken met het Omaha systeem zijn voor medewerkers 
toegankelijk. De zorgmedewerkers weten hoe te werken in het ECD met het Omaha systeem 
op de locaties / thuiszorg.  
 
Audit ECD 
Op 2 locaties na is het  ECD in 2017 ge-audit. Reden hiervan is dat  hier in 2017 nog geen 
organisatie brede interne richtlijn voor is ontwikkeld. Deze wordt in 2018 verder ontwikkeld 
en uitgevoerd. 
 
Implementatie Cliëntenportaal 
De implementatie van het cliëntenportaal heeft niet in 2017 plaatsgevonden. Deze staat 
gepland voor 2018. 
 
 

2.2 Thema Wonen en Welzijn 

 
Aandachtspunten die zijn benoemd in het Kwaliteitsplan 
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 
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. 
 
Inrichting huiskamers voor algemeen gebruik 
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) .   
 
Verbeterpunten die zijn benoemd in het Kwaliteitsplan 
Beleid Vrijwilligers 
Evaluatie en bijstelling Beleidsstuk Vrijwilligers 
 

2.2.1 Stand van zaken 

Meer bewegen voor ouderen 
Op alle locaties wordt er 1 – 2 keer per week een training Meer Bewegen voor Ouderen 
voor de bewoners aangeboden. 
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Activiteitencommissies 
Er zijn op de locaties activiteitencommissies actief die regelmatig bij elkaar komen. 
 
Inrichting huiskamers 
De huiskamers voor algemeen gebruik in de verpleeghuiszorg zijn herkenbaar 
(belevingsgericht) ingericht.  
Locatie Symphonie gaat de komende jaren haar locatie verbouwen. Tijdens deze 
verbouwing zal de inrichting van de huiskamers ook meegenomen worden. 
 
Beleid Vrijwilligers 
Het beleid Vrijwilligers is nog niet herschreven. Staat nog op het programma om te doen. 
 

2.3 Thema Veiligheid 

Verbeterpunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 
- Indien Wet Zorg en Dwang van kracht wordt dan wordt dit op de verpleeghuislocaties 

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. 

- Herziening beleid BOPZ en Vrijheidsbeperking (PO 101A) 
 
Aandachtspunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 

- Medicatiereview tussen Specialist ouderengeneeskunde en apotheker WZA.  
- MIC analyse op organisatieniveau. 
- Eerste Geneeskundige krijgt een registratielijst van voorgeschreven AB en 

psychofarmaca binnen Zorggroep Drenthe van de apotheek van het WZA. 
- Regelmatige evaluatie gebruik psychofarmaca in Medisch Dossier. 
- MIC analyse op locatieniveau met hieraan gekoppeld de verbeterpunten voor de 

medicatieveiligheid. 
- Interne audit Medicatieveiligheid op alle locaties. 
- Decubituspreventie: monitoren in het ECD en meenemen in jaarlijkse audit Zorgplan 
- Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen: 

o 2 maandelijkse evaluatie van toegepaste M&M op locatie,  
o maandelijkse registratielijst M&M, 
o Jaarlijkse Bopz audit 

- Registratie acute ziekenhuis opnames. 
 

2.3.1 Stand van zaken 

Verbeterpunten 
- De Wet Zorg en Dwang gaat in per 1 januari 2020. Zorggroep Drenthe heeft een 

projectplan gemaakt om voor die tijd klaar te zijn voor deze wetswijziging. Was niet 
van toepassing in 2017. 

- Het onderzoek van het WZA vond plaats in het voorjaar van 2018. Hiervan zijn nog 
geen resultaten bekend. 

- Managementrapportage risicosignalering: staat op de agenda voor 2018.  
 
Aandachtspunten 
De onderwerpen die in de aandachtspunten staan komen terug in het hoofdstuk 
Kwaliteitsinformatie. 
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2.4 Thema Leren werken aan Kwaliteit 

 
Aandachtspunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 

- Verbeterparagraaf per locatie. 
- Kwaliteitsverslag voorleggen aan teams zorg (notulen werkbespreking) 

 
Verbeterpunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 

- Maken van een kwaliteitsverslag  
- Locatiemanagers leggen vanaf 2018  jaarlijks het kwaliteitsverslag (met 

verbeterparagraaf per locatie) voor aan de teams zorg. 
 

2.4.1 Stand van zaken 

Verbeterparagraaf per locatie 
Alle locaties hebben een verbeterparagraaf toegevoegd aan het kwaliteitsplan.  
 
Kwaliteitsplan 
Het kwaliteitsplan is op alle locaties besproken in de teams. 
 
Kwaliteitsverslag 
Dit is het kwaliteitsverslag waarin de kwaliteit van zorg over 2017 beschreven wordt. 
 
 
 

2.5 Thema Leiderschap, governance en management 
 
Zorggroep Drenthe is in 2017 gestart met de overgang van de Governancecode 2010 naar 
de Governancecode 2017.  
 
2.5.1 Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 
 
De stichting draagt de naam stichting Zorggroep Drenthe Holding. De doelstelling van 
Zorggroep Drenthe is het aanbieden van gedifferentieerde verzorging en verpleging voor 
ouderen met zorgbehoeften. Deze doelstelling wordt nagestreefd door middel van het bieden 
van vraaggerichte zorg- en dienstverlening aan ouderen in en buiten het woonzorgcentrum. 
Het individuele zorgleefplan vormt de basis om deze zorg- en dienstverlening op een 
verantwoorde -, cliëntgerichte -  en integrale manier te kunnen uitvoeren.  
 
Ons streven is dat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.  
Daarvoor is het tevens nodig om de organisatie met betrekking tot kwaliteit efficiënt in te 
richten, zodat de medewerkers tevreden zijn over de kwaliteit van hun werkomstandigheden.  
 
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. 
De doelstelling om mooi wonen en goede huisvesting voor onze cliënten te creëren blijft de 
komende jaren in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we onze gebouwen geüpgraded 
als het gaat om het aanpassen van de algemene ruimten. Daarnaast hebben we voor twee 
locaties (Mozaiek, Zuidlaren en de Wester Es, Beilen) nieuwbouw gepleegd. In Assen is een 
totaal nieuw appartementencomplex gebouwd door Zorggroep Drenthe in het hogere 
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segment. In 2018/2019 zullen ook de Wenning en Symphonie worden aangepakt. Wij willen 
ook hier een hotelachtige sfeer creëren voor cliënten.  
In de nieuwbouw hebben we rekening gehouden met het creëren van ruime appartementen. 
We merken dat we deze woningen nu ook goed kunnen verhuren, waardoor er steeds meer 
scheiden van wonen en zorg ontstaat. Zorggroep Drenthe streeft ernaar dat haar cliënten zo 
lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen. Dit is 
mogelijk gemaakt met de faciliteiten, die deze appartementen bieden. De kwaliteit van de 
zorg wordt jaarlijks getoetst door een auditcommissie van Prezo.  
 
2.5.2 Waarden en normen 
 
Het beleid van Zorggroep Drenthe is gericht op het behalen van een redelijk rendement op 
het geïnvesteerde kapitaal om de continuïteit te waarborgen. De waarden en normen die 
door Zorggroep Drenthe gehanteerd worden staan onder andere beschreven in de 
gedragscode (zie ook 4.4. Naleving gedragscodes).  
 
Bij de zorggroep heerst een open cultuur, waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken 
op zaken, die goed en minder goed gaan. Ook wordt het gewaardeerd als medewerkers 
meedenken met de organisatie en wordt de dialoog aangegaan met medewerkers, hoe zij 
denken over bepaalde zaken.  
 
Medewerkers krijgen bij ons de kans zich verder te ontwikkelen. Om een voorbeeld te 
noemen: In 2017 hebben 20 medewerkers van Zorggroep Drenthe Thuis hun diploma 
‘helpende’ behaald door deel te nemen aan een BBL-traject. Het merendeel van deze groep 
is nu doorgestoomd naar de opleiding ‘Verzorgende-IG’. Daarnaast zijn er jaarlijks 
verzorgenden die zich verder ontwikkelen tot verpleegkundige. Ook op andere vlakken 
worden er cursussen en bijeenkomsten bijgewoond om op de hoogte te blijven van het 
vakgebied.    
 
De zorggroep beschikt over 2 vertrouwenspersonen voor cliënten en 2 voor haar 
medewerkers. De vertrouwenspersonen voor cliënten hebben in 2017 twee klachten 
behandeld, waarin een van de vertrouwenspersonen heeft bemiddeld. Voor wat betreft de 
vertrouwenspersonen voor medewerkers zijn er in totaal 19 vertrouwelijke gesprekken 
gevoerd. De gesprekken hadden te maken met bejegening en intimidatie van 
leidinggevenden.   
Ook heeft Zorggroep Drenthe een klokkenluidersregeling. Dit is bekend bij onze 
medewerkers en te vinden op het intranet.   
 
 
2.5.3 Randvoorwaarden en voorwaarden voor invloed van belanghebbenden 
 
Zorggroep Drenthe heeft per regio een onderdeelcommissie (OC). Vanuit de (regionale) 
OC’s is één persoon afgevaardigd naar de ondernemingsraad. De ondernemingsraad 
bestaat uit 6 leden. Daarnaast zijn er plaatsvervangende OR-leden benoemd. Zowel de OR-
leden als de plaatsvervangende OR-leden worden nauw betrokken bij alle ontwikkelingen om 
de achterban goed te kunnen informeren.  
Mocht door een (nieuwbouw-) project of ingrijpende ontwikkeling behoefte zijn aan een 
(tijdelijke) onderdeel-commissie, dan kan deze te allen tijde worden samengesteld. 
 
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit 5 leden. Iedere lokale cliëntenraad heeft 1 lid 
afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad. Elke lokale cliëntenraad vertegenwoordigt een 
regio: gemeente Assen (cliëntenraad de Vijverhof), gemeente Aa en Hunze (cliëntenraad 
Wenning), gemeente Midden-Drenthe (cliëntenraad de Wester Es), gemeente Tynaarlo ten 
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westen van de A28 en Noordenveld (cliëntenraad Symphonie) en gemeente Tynaarlo ten 
oosten van de A28 (cliëntenraad Mozaiek). 
In de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden onderwerpen op centraal 
niveau besproken. In de lokale cliëntenraad worden onderwerpen besproken die 
voornamelijk op de locatie zijn gericht.  
 
2.5.4 Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 
 
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 Bestuurder 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. Deze zijn vastgelegd in de statuten. 
 
De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan op eigen initiatief 
advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn 
toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.   
Indien nodig kan zij een bemiddelende/arbitrerende rol vervullen aangaande vraagstukken 
die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming.  
Informatie rondom ontwikkelingen en lopende zaken binnen Zorggroep Drenthe ontvangt de 
Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur, onder andere tijdens haar vergaderingen en 
door middel van vastgestelde notulen, actie- en besluitenlijsten van;  

- Centraal Managementteam 
Centrale Cliëntenraad-Ondernemingsraad.   

In 2017 heeft tevens een jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden tussen Raad van Bestuur met 
de voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht. Deze evaluatie is schriftelijk 
vastgelegd.  
 
2.5.5 Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling 
 
Binnen Zorggroep Drenthe zijn jaarplannen opgesteld per locatie met behulp van de A3 
methode. Aan de hand van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde jaarplannen worden 
jaarlijks in het najaar de begroting en budgetten voor het komende jaar opgesteld. 
Via maandelijkse rapportages worden de Raad van Bestuur en budgethouders geïnformeerd 
over de realisatie ten opzichte van de begroting en kan waar nodig bijsturing plaatsvinden. Er 
wordt vanuit 5 aandachtsgebieden gerapporteerd: productie, omzet, inzet personeel, 
materiële kosten en ziekteverzuim.  
Daarnaast vindt het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de geleverde 
prestaties plaats door middel van het jaardocument. De Raad van Toezicht wordt bij iedere 
vergadering door de Raad van Bestuur geïnformeerd ten aanzien van de relevante 
ontwikkelingen binnen Zorggroep Drenthe.  
Besluiten die worden genomen zijn vastgelegd in de notulen van de verschillende 
overleggen.  
 
Zorggroep Drenthe beschikt niet over een informatieprotocol. Het onderwerp 
informatievoorziening is opgenomen in het reglement van de Raad van Toezicht (punt 2a. 
Informatievoorziening en informatieverschaffing).   
  
2.5.6 Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling   
 
Werkwijze Raad van Toezicht 
Algemene taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht    
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van 
Bestuur en op de algemene gang van zaken van de Stichting. De Raad van Toezicht staat 
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de Bestuurder met raad terzijde en kan op eigen initiatief, advies uitbrengen aan de 
Bestuurder, indien vanuit de toezichthoudende en adviserende taak gewenst wordt. Indien 
nodig kan de Raad een bemiddelende/arbitrerende rol vervullen aangaande vraagstukken 
die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming.  
Door de Bestuurder wordt informatie rondom ontwikkelingen, strategie en de risico’s, 
verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de interne 
risicobeheersings-en controlesystemen en de financiële verslaglegging verstrekt. Verder 
wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van zorg, naleving van wet- en 
regelgeving en de verhouding met belanghebbenden. Voor de Bestuurder vervult de Raad 
van Toezicht de werkgeversrol en zorgt dat de organisatie is voorzien van een capabele 
Bestuurder. Van lopende zaken binnen Zorggroep Drenthe ontvangt de Raad van Toezicht 
informatie van de Bestuurder, o.a. tijdens haar vergaderingen en door middel van 
vastgestelde notulen, actie- en besluitenlijsten van; Centraal Management Team; Centrale 
Cliëntenraad; Ondernemingsraad,    
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorginstellingen).  
 
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 Bestuurder 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. Deze zijn vastgelegd in de statuten.    
De leden van de Raad van Toezicht worden als volgt benoemd: 
 - één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de gezamenlijke  
                       cliëntenraden van de stichting; 
 - vier leden worden benoemd op bindende voordracht van de Raad van        
                       Toezicht van de Stichting Zorggroep Drenthe, gevestigd te Assen. 
Profiel en samenstelling Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zo te zijn, dat de leden gezamenlijk 
beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van de 
geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en 
als sparringpartner voor de Bestuurder te kunnen fungeren. Streven is dat de verhouding 
man/vrouw binnen de Raad van Toezicht 50/50% is. 
De Raad van Toezicht dient te bestaan uit leden met kennis over de volgende 
aandachtsgebieden: 
- Financieel-economisch 
- Juridisch 
- Medisch/zorginhoudelijk 
- (landelijke) Politiek 
- Organisatiedeskundigheid 
Alle leden hebben een specifiek aandachtsgebied en nemen deel aan de 
commissievergaderingen. 
In de vernieuwde Governancecode Zorg zijn de gewenste profielen verder uitgewerkt. 
Toezichthoudende taken 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van 
regelmatig overleg met de Bestuurder in de vorm van gestructureerde vergaderingen van 
een door de Bestuurder voorbereide agenda en toegezonden vergaderstukken. De Raad van 
Toezicht heeft in 2017 vijfmaal met de Bestuurder vergaderd. 
Tevens vindt er periodiek overleg plaats tussen de Bestuurder en de voorzitter van de Raad 
van Toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter zitten eenmaal per jaar een Centraal 
Management Teamoverleg en overleg met de CCR bij. Daarnaast vindt er jaarlijks een 
brainstormsessie plaats tussen de Bestuurder en de Raad van Toezicht, waarin bepaalde 
actuele onderwerpen uitgebreid worden besproken. Deze vond plaats op 23/24/25 augustus. 
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In de adviserende en toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht zijn in 2017 onder 
meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

- exploitatieoverzichten; 
- productieafspraken 2017 Zorggroep Drenthe met Zorgverzekeraars en Zorgkantoor; 
- goedkeuring jaarrekening en jaardocument 2016; 
- accountantsverslag 2016; 
- goedkeuring begroting 2017 en 2018; 
- plannen extra investeringen; 
- ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening; 
- nieuwbouw de Wester Es en verhuizing bewoners; 
- verbouw- en nieuwbouwplannen de Wenning; 
- verbouwplannen Symphonie en aanleunwoningen Mozaiek; 
- opening van Messchenstaete en voortgang bezetting en diensten; 
- verslagen auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid en resultaten cliënt- en 

medewerkertevredenheidsonderzoek: 
- behalen zorgcertificaten en kwaliteitsonderzoeken; 
- verslag doelgroepenonderzoek; 
- benoeming lid renumeratiecommissie; 
- regeling bezoldiging in kader WNT; 
- strategisch beleid tot 2020; 
- organisatiestructuur; 
- in gang zetten procedure vertrek Bestuurder; 
- vertrek in 2018 van voorzitter en lid Raad van Toezicht; 
- opnieuw opstellen van Governancecode Zorg; 
- toekomstige ontwikkelingen met Stichting de Vondel; 
- evaluatie functioneren Bestuurder; 
- Zelfevaluatie Raad van Toezicht. 

 
Besluiten van het bestuur waaraan de Raad zijn goedkeuring gegeven heeft in verslagjaar: 
      - Jaarrekeningen 2016 van Zorggroep Drenthe Holding, Zorggroep Drenthe, Zorggroep  
            Drenthe Thuis en Maatschappelijk verslag 2016; 
      - verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten Bestuurder en Raad van Toezicht 
      - verslag functioneren/beoordeling Bestuurder; 
      - begroting 2017 en 2018; 
      - reglement en benoeming lid renumeratiecommissie; 
      - klasse-indeling WNT 2017; 
      - in gang zetten en beleidsstukken nieuwe versie Good Governance; 
      - goedkeuring bouwprojecten en investeringen; 
      - start procedure vertrek Bestuurder in 2018. 
          
Overleg met externe accountant 
De accountant is aanwezig geweest bij de Raad van Toezicht vergadering, nadat de 
jaarrekening is gecontroleerd. De accountant geeft op dat moment toelichting op het 
accountantsverslag. 
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2.6 Thema Personeelssamenstelling 

Aandachtspunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 
- Roosters per locatie: toezicht in huiskamers geregeld. 
- Roosters per locatie: 24/7 verpleegkundige beschikbaar. 
- Beschikbaarheid artsen: rooster behandeldienst en rooster MedTzorg. 
- Overzicht bij-/ en nascholingen per locatie. 
- Aantal gehouden functioneringsgesprekken per locatie. 

 

Verbeterpunten die zijn benoemd in het kwaliteitsplan: 
- Aandacht voor zingevingsvraagstukken in het weekend. 
- 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 kunnen worden. 
- Invoeren of continueren intervisiebijeenkomsten voor de verpleegkundigen op locatie. 

Hier ook accreditatiepunten voor aanvragen bij het Kwaliteitsregister van V&VN. 
 

2.6.1 Stand van zaken 

Aandachtpunten 
 
Toezicht huiskamers. 
Dit is geregeld in het beleidsstuk Toezichtregeling psychogeriatrische cliënten (PO 101 F).  
 
24/7 een verpleegkundige beschikbaar. 
Dit is op 2 locaties na geregeld. De twee locaties voor wie dit niet geregeld is kunnen gebruik 
maken van het specialistisch verpleegkundig team dat 24/7 bereikbaar is. 
 
24/7 beschikbaarheid artsen 
Zorggroep Drenthe heeft 24/7 de beschikbaarheid over een arts. 
 
Overzicht bij- en nascholingen per locatie. 
Is bij P&O beschikbaar.  
Vanaf 2019 gaat Zorggroep Drenthe werken met een Opleidingsmanagement Systeem. 
Hierin kunnen zowel de medewerkers als teamleiders zodra zij inloggen een overzicht krijgen 
van de gevolgde bij- en nascholingen. Projectplan hiervoor is in 2017 van start gegaan. 
 
Aantal gehouden functioneringsgesprekken per locatie. 
Per locatie vinden er functioneringsgesprekken plaats met de medewerkers. Er is op dit 
moment geen inzage hoeveel gesprekken dit zijn geweest in 2017. 
 
Verbeterpunten 
Zingevingsvraagstukken in het weekend. 
Start in 2018. 
 
Scholing Zingeving en Spiritualiteit tijdens laatste levensfase. 
Onderzoek naar een dergelijke scholing loopt.  
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Intervisiebijeenkomsten verpleegkundigen. 
Op de meeste locaties vinden er intervisiebijeenkomsten plaats voor verpleegkundigen. 
Hiervoor zijn ook accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister V&VN aangevraagd en 
toegekend. 
 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

Verbeterpunten die zijn benoemd in het Kwaliteitsplan: 
Herzien Beleid Ketensamenwerking:  

Afdeling Cliëntadvisering: 
- Verder digitaliseren van wachtlijsten  
- Beperken van de productportfolio zodat er beter gebruik kan worden gemaakt van het 

bestaande software systeem. 
Afdeling Facilitaire zaken: 

- Kritisch kijken naar de 3 geijkte eetmomenten (ontbijt, lunch, avondeten) en hierbij de 
afweging maken om te gaan werken met 6 eetmomenten. Waarbij de verstrekking per 
eetmoment kleiner is.   

- De tuinen bij instellingen gebruiken om Domotica (nog) meer onder de aandacht te 
brengen.  

Afdeling I&A: 
Zorg&techniek is operationeel op orde. Het komende jaar willen we de visie hierop 
aanscherpen. 

2.7.1 Stand van zaken 

Herzien Beleid Ketensamenwerking:  
Dit beleid is reeds herzien. 
 
Afdeling Cliëntadvisering 
Wat betreft de wachtlijsten: deze zijn opgeschoond, getoetst op juistheid en hebben een 
andere lay-out gekregen zodat ook de adressen van de wachtenden per direct helder zijn. 
Deze zitten nog niet in het digitale systeem. 
Wat betreft de productportfolio: deze is deels aangepast voor de HV. De andere producten 
moeten nog worden gekoppeld aan de financiële stromen. Hiervoor is een traject bezig met 
de afdeling FA en I&A. Wanneer er juiste overzichten uit de systeemrapportages komen dan 
kan dit verder in gang worden gezet. 
 
Afdeling Facilitaire zaken 
Alle punten zijn in gang gezet in 2017 en worden de komende jaren verder uitgerold. 
 
Afdeling I&A 
Alle punten zijn in gang gezet in 2017 en worden de komende jaren verder uitgerold. 

2.8 Gebruik van informatie 

Aandachtpunten die zijn benoemd in het Kwaliteitsplan: 
- Cliëntervaringen monitoren op Zorgkaart Nederland. 
- Kwaliteitsgegevens (zoals MIC) uit Caress halen. 

 

Verbeterpunten die zijn benoemd in het Kwaliteitsplan: 
- 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. 
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2.8.1 Stand van zaken 

Cliëntervaringen monitoren op Zorgkaart Nederland 
Cliëntervaringen op Zorgkaart Nederland worden gemonitord door de locatiemanagers. Waar 
nodig wordt er een plan van aanpak geschreven om de tevredenheid te verbeteren. 
 
Kwaliteitsgegevens/ managementgegevens uit Caress halen 
Dit punt wordt in 2018 opgepakt. 
 
Kwaliteitsverslag openbaar maken 
Dit kwaliteitsverslag wordt op de website van Zorggroep Drenthe geplaatst. 
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3. Kwaliteitsinformatie 

 
In de volgende paragrafen wordt  de kwaliteitsinformatie van Zorggroep Drenthe 
weergegeven. 
Door middel van een aantal onderwerpen worden kwaliteitsonderwerpen beschreven. Het 
gaat daarbij om wat de stand van zaken is ten aanzien van kwaliteit m.b.t. het bepaalde 
thema. 

 
 
Schematische weergave kwaliteitsonderwerpen 

Ervaringen met zorg Veilige zorg Personeel

Ontwikkelingen 
medewerkersbestand

Analyse Meldingen 
Incidenten Cliënten 

2017

Medicatieveiligheid

Verslag 
Infectiepreventie

Decubituspreventie

Inspraak 
levenseinde

NPS

Zorgkaart 
Nederland

Verslag 
Klachtencommissie

Verslag 
Vertrouwenspersoon
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3.1 Ervaringen met zorg 

 
Zorggroep Drenthe meet kwantitatieve gegevens en de NPS scores via Zorgkaart 
Nederland. 
Hieronder hebben we de resultaten van Zorggroep Drenthe op Zorgkaart Nederland 
weergeven per  1 juni 2018.  
 
Rapportage Zorggroep Drenthe 
Gemiddeld Cijfer  Aanbevolen door   Aantal waarderingen  
7,8  93%    148 
 
Op de website van Zorggroep Drenthe staan de actuele waarderingscijfers zoals die ook 
staan gepubliceerd op Zorgkaart Nederland.  
 
3.1.1 Net Promoterscore (NPS) 
De Net Promoterscore (NPS) is een eenvoudige manier om de klanttevredenheid en loyaliteit 
aan een organisatie te meten. De NPS wordt opgehaald door cliënten de volgende vraag 
voor te leggen: 
“Hoe waarschijnlijk is het dat u Zorggroep Drenthe zou aanbevelen aan een vriend of 
collega?”  
(0= zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk) 
 
De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotoren 
(cijfer 9 en 10) en percentage Criticasters (cijfer 0 tot 6). 
Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. Naast het ophalen van het cijfer 
is het dus van belang om te achterhalen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven. Deze 
achterliggende redenen geven Zorggroep Drenthe handvatten om onze zorg aan de cliënten 
verder te verbeteren.  
 
NPS scores 2017 (uit een CQI) 
Thuiszorg Zorggroep Drenthe   42,6 
Locatie Symphonie   27,3  
Locatie De Vijverhof   11,7 
Locatie De Wenning   43,7 
Locatie De Amstel   18,2 
Locatie Mozaiek   12,5 
Locatie De Wester Es   20,7 
 
 

3.1.2 Vertrouwenspersonen 

De Zorggroep beschikt over 2 vertrouwenspersonen voor cliënten en 2 voor haar 
medewerkers. De vertrouwenspersonen voor cliënten hebben in 2017 twee klachten 
behandeld, waarin een van de vertrouwenspersonen heeft bemiddeld. voor wat betreft de 
vertrouwenspersonen voor medewerkers zijn er in totaal 19 vertrouwelijke gesprekken 
gevoerd. De gesprekken hadden te maken met bejegening en intimidatie van 
leidinggevenden.  
 
Zorggroep Drenthe heeft een klokkenluidersregeling. Dit is bekend bij onze medewerkers en 
te vinden op het intranet.  
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3.1.3 Klachtencommissie 

Zorggroep Drenthe heeft de klachtenafhandeling ondergebracht bij Audité, een 
onafhankelijke klachtencommissie.  
Deze klachtencommissie heeft een eigen website www.auditezorg.nl. Op deze website is 
algemene informatie te vinden, denk hierbij aan de samenstelling van de klachtencommissie, 
het klachtenreglement en een overzicht van onze leden. 
Werkwijze 
De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in het klachtenreglement. Het 
reglement is openbaar en te vinden op www.auditezorg.nl. 
Hieronder een samenvatting van hun verslag van 2017. 
 
Verslag 2017 
Gedurende het hele jaar 2017 hebben er regelmatig telefonische of mailcontacten 
plaatsgevonden tussen de ambtelijk secretaris en leden van Audité. 
Verder is er in 2017 één hoorzitting geweest met betrekking tot de behandeling van een 
klacht 
Het meeste overleg rond de afhandeling van binnengekomen klachten vindt via e-mail of 
telefonisch plaats. Verder viel ook in 2017 op dat er nog steeds veel telefoontjes van 
zorgaanbieders kwamen met vragen over de nieuwe Wkkgz. 
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3.2 Veilige zorg 

 
 

3.2.1 Analyse MIC 2017 (jaaroverzicht) Zorggroep Drenthe  

 
Hieronder de MIC registratiecijfers zoals we ze uit de het ECD kunnen halen.  
De volgende rapporten zijn uit het ECD gehaald hiervoor: 

- Jaaroverzicht Meldingen per locatie 
- Jaaroverzicht extramurale meldingen per locatie 

Het is jammer dat er dit jaar geen overall overzicht van de totale organisatie uitgedraaid kan 
worden. 
De reden hiervan is dat het systeem de hoeveelheid data niet meer aan kan. Voorgaande 
jaren was dit wel mogelijk. 
Omdat er in het begin van 2017 nog een aanpassing kwam in de OE structuur van het ECD 
kon de registratie niet in één keer worden uitgedraaid en moesten de verschillende 
registraties handmatig bij elkaar worden opgeteld. Dit is foutgevoelig en het kan zijn dat , 
ondanks een dubbelcheck, er telfouten zijn gemaakt.  
 
Aantal incidenten per locatie (intra- en extramurale cliënten) 

 Vallen Medicatie Agressie Anders 

De Wenning 60 1 0 1 

Amstel 62 38 0 3 

Symphonie 342 192 30 28 

Noorderkroon 56 80 1 2 

Mozaiek 187 195 1 17 

Vijverhof 207 160 37 32 

Wester es 157 136 1 12 

Messchenstaete 2 3 0 0 

Specteam 1 0 0 0 

 1074 805 70 95 

Totaal 2044 incidenten in 2017. 

 
Ter vergelijking: in 2016 vonden er in totaal 2230 incidenten plaats, waarvan: 

 1029 valincidenten; 

 962 medicatie incidenten; 

 105 agressie incidenten; 

 174 andere incidenten. 
Dit betekent dat er in 2017 in totaal een (lichte) daling van het aantal incidentmeldingen heeft 
plaatsgevonden t.o.v. 2016.  
Het aantal valincidenten en incidenten onder de categorie ’anders’ zijn toegenomen t.o.v. 
2016. 
Het aantal medicatie incidenten en agressie incidenten zijn afgenomen t.o.v. 2016. 
 
In het volgende tabel de val- en medicatie incidenten per locatie: in het groen de ‘dalers’ en 
in het rood de ‘stijgers’. 
 

 Vallen Medicatie 

 2017 2016 2017 2016 

Wenning 60 35 1 9 

Amstel 62 69 38 143 
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 Vallen Medicatie 

Symphonie 342 267  192 222 

Noorderkroon 56 3 80 9 

Mozaiek 187 163 195 201 

Vijverhof 207 295 160 219 

Wester es 157 197 136 160 

Messchenstaete 2 geen cijfers bekend 2  

Specteam 1 geen cijfers bekend 0  

 
Uit voorgaande blijkt dat er met name t.a.v. valincidenten nog wel wat verbeterpunten te 
behalen zijn. Ook blijkt dat de aandacht die de locaties besteed hebben aan de 
medicatieveiligheid zijn vruchten af begint te werpen. Alleen de Noorderkroon laat hierin nog 
een stijging zien. 
Het blijkt dat de Noorderkroon in totaal meer meldingen heeft dan in het voorgaande jaar. Dit 
kan te maken hebben met het feit dat ze in 2016 nog niet zelf in het ECD konden melden. In 
2017 kon dit wel. 
 
Organisatie brede cijfers in 2017 : 

Het is jammer dat er dit jaar geen overall overzicht van de totale organisatie uitgedraaid kan 
worden. 
De reden hiervan is dat het systeem de hoeveelheid data niet meer aan kan. Voorgaande 
jaren was dit wel mogelijk. Voor 2018 is er een nieuw registratiesysteem voor de MIC 
aangekocht. 
 
Handmatig is er een overzicht gegenereerd m.b.t. van de maanden met de meeste en 
maanden met de minste meldingen per locatie. 
 

Locatie Meeste meldingen Minste meldingen 

Symphonie januari mei 

Wester Es januari maart/ september 

Vijverhof november juli 

Noorderkroon februari augustus 

Mozaiek oktober maart 

De Wenning maart december 

Noorderkroon januari juli/ augustus 

 
 
Meldingen incidenten door de jaren heen. 
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Prisma analyses 
Bij Zorggroep Drenthe wordt gebruik gemaakt van een Prisma methodiek om incidenten en 
calamiteiten ‘systeem-gericht’ te onderzoeken. Deze systeembenadering richt zich op 
achterliggende basisoorzaken welke hebben bijgedragen aan het ontstaan van het incident 
of calamiteit. De analyse techniek is er op gericht ook latente faalfactoren op te sporen. De 
systeembenadering gaat er vanuit dat mensen fouten kunnen maken en dat fouten in iedere 
organisatie voorkomen. Het richt zich tevens op de context waarbinnen gewerkt wordt en 
onderzoekt welke omstandigheden gecreëerd zijn (barrières er gevormd) zijn om fouten te 
vermijden en/of effecten van fouten te verminderen 
 
Een prisma analyse wordt dus uitgevoerd indien er zich een calamiteit heeft voorgedaan. De 
inspectie van Volksgezondheid stelt dit ook verplicht. Ook kan een locatie een prisma 
analyse laten uitvoeren zonder dat er sprake is van een calamiteit (volgens de normen van 
de inspectie), maar toch een incident nader wil onderzoeken om hiervan te leren en 
verbeteracties te genereren. 
Indien een calamiteit heeft geleid tot het overlijden van een cliënt dan stelt de inspectie het 
verplicht om deze analyse te laten uitvoeren door een onafhankelijke voorzitter. 
In 2017 is er 1 meldingen van een calamiteit gedaan bij de inspectie van Volksgezondheid 
Welzijn en Jeugd, waarna er een prisma analyse is uitgevoerd. Deze prisma analyse is 
uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijke en externe voorzitter.  
 
In 2016 zijn er in totaal (organisatie breed) 6 calamiteiten meldingen richting de inspectie 
gegaan. 
In 2017 is de regelgeving vanuit de inspectie t.a.v. het melden van een calamiteit herzien. Dit 
betekent o.a. dat de organisatie 6 weken de tijd krijgt om te onderzoeken of een incident ook 
een calamiteit betreft. Pas daarna hoeft er gemeld te worden. Het is goed om bij twijfel een 
prisma analyse te starten en gedurende dit onderzoek te besluiten of het als calamiteit aan 
de inspectie gemeld moet worden. Dit is waarschijnlijk de reden waarom er in 2017 minder 
meldingen richting de inspectie zijn gegaan. 
 
Aanbevelingen 

- Per locatie onderzoek doen naar de oorzaak van de stijgers (rood gearceerd) en hier 
een verbeterplan op schrijven. 

- T.a.v. preventie van valincidenten zijn er organisatie breed winstpunten te behalen. 
Hieronder een aantal mogelijkheden: 

o Zeker bij de kwetsbare ouderen in het verpleeg- en verzorgingshuis moet elke 
MDO en Zorgleefplanbespreking gericht zijn op valreductie. 

o Tevens moeten er in de medicatiereviews kritische evaluaties plaatsvinden op 
valrisico van voorgeschreven medicatie. 
Ondanks het feit dat niet duidelijk is aangetoond dat deze maatregel een 
afzonderlijk effect heeft, moet het staken dan wel verminderen van met name 
psychotrope en cardiovasculaire middelen hierbij, mede gezien de vergrote 
kans op bijwerkingen bij (psycho-)geriatrische cliënten, serieus te worden 
overwogen. 

o Oefenprogramma’s ontwikkelen i.s.m. fysiotherapie en ergotherapie met op 
het individu afgestemde training van evenwicht gericht op valpreventie en 
functionele spierkrachtverbetering. 

o Een bed alarmsysteem ( “optisch oog”) is een waardevol hulpmiddel ter 
preventie van valincidenten. Bovendien heeft dit hulpmiddel niet de nadelige 
effecten die immobiliserende beschermende maatregelen hebben. 
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3.2.2 Medicatieveiligheid 

3.2.2.1 Voorschrijfcijfers Antibiotica en Psychofarmaca. 

 
Voor de verpleeghuiszorg (WLZ met behandeling) cliënten heeft Zorggroep Drenthe 
afspraken met apotheek WZA (Wilhelmina Ziekenhuis te Assen) 
 
FTO 
De artsen (SOG) en PA van Zorggroep Drenthe participeren in het FTO van het 
verpleeghuisformularium van de apotheek van het WZA. 
 
Maandelijkse voorschrijfcijfers psychofarmaca 
Al ver voor 2017 kregen de specialisten ouderengeneeskunde (SO) en Physician Assistant  
van Zorggroep Drenthe maandelijks de voorschrijfcijfers van de psychofarmaca toegestuurd. 
Dit gold dan voor de locaties Mozaïek, Symfonie, Westeres en Vijverhof. Aan de hand van 
deze cijfers wordt getracht zoveel mogelijk psychofarmaca af te bouwen. 
 
Jaarlijkse medicatie review met de apotheker 
De jaarlijkse medicatie review met de apotheker van het WZA vindt al plaats sedert de start 
van de verpleeghuiszorg binnen Zorggroep Drenthe. 
 
Jaarlijkse voorschrijfcijfers antibiotica en psychofarmaca 
Met de apotheek van het WZA werd in 2017 voor het eerst afgesproken om aan het eind van 
het jaar de (jaar-)voorschrijfcijfers van zowel de antibiotica als ook van de psychofarmaca te 
ontvangen. Deze cijfers (+ toelichting) vindt u in de bijlage. Pas als we ook de cijfers van 
2018 hebben kunnen we gaan vergelijken en conclusies trekken. 
 
Voorschrijven psychofarmaca bij probleemgedrag bij mensen met dementie 
Eind 2017 is de nieuwe richtlijn Probleemgedrag van Verenso uitgekomen. Met de apotheek 
van het WZA is afgesproken om begin 2018 deze nieuwe richtlijn te verwerken in het 
verpleeghuis formularium van het WZA.  
 
Voorschrijven psychofarmaca op indicatie 
Voor 2018 staat op het programma van het FTO om bij elk voorgeschreven psychofarmacon 
de indicatie te gaan vermelden. Zo kan worden nagegaan hoeveel er “off label”  wordt 
voorgeschreven, maar ook kan dit worden vergeleken op artsen niveau en of 
instellingsniveau. 
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3.2.3 Verslag Infectiepreventie 

 
Inleiding 
In 2013 heeft de bestuurder van Zorggroep Drenthe de opdracht uitgezet om een centrale 
werkgroep infectiepreventie te instaleren. Vanaf dat jaar is deze werkgroep actief binnen 
Zorggroep Drenthe. 
De volgende disciplines nemen deel aan deze werkgroep: Beleidsmedewerker zorg 
(voorzitter), Clustermanager,  Stafverpleegkundige, Physician Assistant, Facilitair Manager, 
aandachtsvelder infectiepreventie en een externe deskundige infectiepreventie.  
 
De opdracht:  
De werkgroep heeft de volgende opdrachten meegekregen : 

 Zorggroep Drenthe voldoet aan de normen die gesteld worden in de richtlijn 
'Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra' van het LCHV + WIP 
richtlijne verpleeg- en verzorgingshuizen. 

 Medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënerichtlijnen 

 Houd de landelijke richtlijnen naast organisatie protocollen en geef verbeterpunten 
aan. 

 
Doelen: 

- Ontwikkelen en bijhouden kwaliteitssysteem Infectiepreventie op organisatieniveau 
- Infectiepreventiebeleid op organisatieniveau uitvoeren en onder de aandacht 

brengen. 
 
Korte terugblik: 
Zorggroep Drenthe heeft  de afgelopen jaren diverse protocollen en processen ontwikkeld 
waarin beschreven wordt hoe medewerkers moeten handelen t.a.v. infectie preventie. De 
externe deskundige infectiepreventie heeft bij het ontwikkelen van deze protocollen een 
centrale rol gehad. 
De afgelopen jaren komt de centrale commissie gemiddeld 2 keer per jaar bij elkaar en 
organiseert 1 keer per jaar een central bijeekomst voor de aandachtsvelders 
infectiepreventie op de locaties. 
 
Uitgevoerde/afgeronde acties in 2017: 

- In 2017 hebben er 3 interne (her)audits plaatsgevonden, te weten: 
o De Noorderkroon te Roden: 22 maart 2017 
o De Wenning te Rolde : 29 maart 2017 
o Mozaiek te Zuidlaren: 22 mei 2017 

De bevindingen zijn per locatie beschreven in het document ‘Observatie checklist 
hygiëne audit’ en staan op Kerio Workspace. De aandachtspunten zijn aan de 
locaties  teruggekoppeld en worden vanuit daar opgepakt.  
 

- In mei 2017 is de lijst ‘Observatie checklist hyiëne audit’ herzien en op Kerio 
Workspace gezet. Dit n.a.v. nieuwe inzichten en veranderde wet- en regelgeving. 
Ook is er een kleurencodering (groen, oranje, rood) in toegevoegd. 
 

- In 2017 heeft de werkgroep 2x een stuk gepubliceerd in het personeelsblad Thuis! 
Eén keer een stuk over  handhygiëne en een keer een stuk waarin de externe 
deskundige zich in heeft voorgesteld. 
 

- In 2017 heeft de deskundige infectiepreventie alle protocollen over infectiepreventie 
beoordeeld en waar nodig herzien. Bij een herziening is het versienummer van het 
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protocol aangepast. Er is een overzicht bijgehouden van wat er per protocol is 
herzien. Dit overzicht staat op Kerio Workspace. 
 

 
Meldingen infectieziekten in 2017 

Locatie datum soort infectie bijzonderheden Stopdatum 

Vijverhof 12 april 2017 Vermoeden 
norovirus 
2 cliënten en 1 
medewerker 

niet gekweekt  

Mozaiek juli 2017 BRMO ELV cliënt 2 weken 
opgenomen 
geweest 

Mozaiek 16 aug 2017 Waterpokken  25 augustus 
2017 

Noorderkroon  BRMO   

Wenning 6 december Norovirus 13 cliënten en 
14 medewerkers 

18 december 
2017 

 

 
 

3.2.4 Decubituspreventie 

Om het risico op decubitus in te schatten wordt er twee keer per jaar door de zorg een 
zogenaamde Bradenschaal ingevuld. 
Dit is een scorelijst die is opgenomen in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 
De Bradenschaal is een instrument waarmee je de kans op het ontwikkelen van decubitus 
kan voorspellen. (Braden, Bergstrom,1992). Hierin staan zes subschalen: Waarneming van 
pijn en ongemak, Vochtigheid huid, Activiteit, Mobiliteit, Voeding, Wrijving en schuiven. 
Deze bevatten max. vier items met een waarde variant tussen de 1 en 4. De meest actuele 
gezondheidssituatie van de cliënt met de daarbij behorende score wordt gekozen.  
 
Deze scores vormen gezamenlijk een totaalscore na het invullen van deze vragenlijst, die 
automatisch verschijnt onderaan de vragenlijst. De totaalscore op de Bradenschaal is 
bepalend voor het risico dat met behulp van deze schaal wordt vastgesteld. De lage 
totaalscores voorspellen een hoog risico op de ontwikkeling van de decubitus en de hoge 
scores voorspellen een laag risico: 
Braden 6-14 --> Hoog risico, Braden 15-20 --> Matig risico, Braden >= 21 --> Laag risico 
De scores kunnen variëren tussen 6 en 23. Bijeen score lager dan 18 heeft de cliënt een 
verhoogd risico. Hoe lager de score hoe groter het risico op decubitus. Preventieve 
maatregelen moeten ingezet worden bij een risicoscore van 18 of minder en zeker als 
decubitus categorie 1 wordt geconstateerd. 
 
Geconstateerd risico (vanaf een score van 18 of lager) opnemen in het zorgplan van de 
cliënt. In ons protocol ‘Decubitus’ staat meer informatie over de verschillende graden (ook 
wel categorieën genoemd). 
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Gemeten risico’s in 2017  
De term ‘Niet gemeten’ houdt in: de vragenlijst Bradenschaal is niet ingevuld in het ECD.  
De bradenschaal is echter gefaseerd ingevoerd. De locaties Mozaiek en de Noorderkroon 
hebben het langst met een papieren cliëntdossier gewerkt. Echter hebben zij het risico op 
decubitus wel gemeten op een eerdere (papieren) versie vragenlijst. Deze vragenlijsten zijn 
in onderstaande grafieken niet meegerekend. Onderstaande gegevens betreffen onder 
andere de meetgegevens van het jaar 2017. 
 

  
 
 

3.2.5 Inspraak levenseinde 

 
De zorgverlening rond het levenseinde die artsen samen met verpleegkundigen en 
verzorgenden dagelijks in het verpleeghuis biedt, kenmerkt zich door een integrale en 
multidisciplinaire aanpak waarbij een beeld van de cliënt ontstaat en samen met hem/haar 
(op basis van zijn ideeën, mogelijkheden en wensen) een beleid wordt ontwikkeld voor de 
toekomstige zorg. Daarbij worden doorgaans doelstellingen op korte en langere termijn 
geformuleerd. Dit wordt beschreven in het Elektronisch Cliëntdossier (ECD). Indien het om 
een verpleeghuis cliënt (WLZ met behandeling) gaat wordt dit door de specialist 
ouderengeneeskunde gedaan. Gaat het om verzorgingshuis cliënten (WLZ zonder 
behandeling) dan doet de contactverzorgende/ contactverpleegkundige dit in overleg met de 
huisarts. 
In protocol ‘Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde (PE 102)’ van Zorggroep Drenthe 
wordt de werkwijze nader uitgewerkt. 
 
Vanaf eind 2017 houdt de medische dienst van Zorggroep Drenthe een overzicht bij van het 
aantal acuut opgenomen cliënten. Dit gaat om verpleeghuis cliënten (WLZ indicatie met 
behandeling) die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit overzicht wordt in het 
artsenoverleg regelmatig besproken. 
Omdat dit geen volledig jaar betreft kunnen we hier geen aantallen over geven en kunnen 
hier ook geen conclusies uit getrokken worden. Daarom wordt dit pas in het kwaliteitsverslag 
van 2018 opgenomen. 
 
In 2017 heeft de behandeldienst van Zorggroep Drenthe een ‘Stappenplan Euthanasie’ 
ontwikkeld waarin de taken en verantwoordelijkheden bij euthanasie van de medische dienst 
worden uitgewerkt vanaf de vraag om euthanasie bij een cliënt tot de afhandeling daarvan. 
Hier was behoefte aan omdat omtrent dit proces wat onduidelijkheden bleken te zijn. 
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3.3 Personeel: ontwikkelingen medewerkersbestand 

 
De constateringen in dit document zijn evaluaties van 2017.  
 
 
Ontwikkeling in functie 

Functie 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil

Facilitair medew erker 186 186 0 64,02 62,49 -1,53

Verzorgingshulp 14 19 5 0,15 2,59 2,44

Helpende 36 70 34 7,89 17,22 9,33

Verzorgende zonder IG 36 30 -6 16,17 13,55 -2,62

Verzorgende 355 342 -13 183,61 176,62 -6,99

Verpleegkundige 63 80 17 38,56 46 7,44

Wijkverpleegkundige 4 6 2 3 4,56 1,56

In aantal In FTE

Ontwikkeling in functie

 
 
Samenvatting / aanvulling:  

- Daling facilitair medewerkers 
- Stijging verzorgingshulpen  
- Stijging helpenden 
- Daling verzorgenden  
- Stijging verpleegkundigen  
- Lichte stijging wijkverpleegkundigen 

 
Ontwikkeling per leeftijdscategorie 

Functie Leeftijdscategorie 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil

< 24 jaar 15 17 2 0,42 0,84 0,42

25 - 39 jaar 29 28 -1 7,71 8,37 0,66

40 - 54 jaar 78 70 -8 27,96 20,89 -7,07

55 > jaar 64 71 7 27,93 32,39 4,46

< 24 jaar 11 12 1 0 1 1

25 - 39 jaar 2 2 0 0 0 0

40 - 54 jaar 0 3 3 0 1,44 1,44

55 > jaar 1 2 1 0,15 0,15 0

< 24 jaar 15 31 16 0,78 1,72 0,94

25 - 39 jaar 11 21 10 3,08 7,18 4,1

40 - 54 jaar 6 11 5 1,83 5,1 3,27

55 > jaar 4 7 3 2,19 3,22 1,03

< 24 jaar 0 0 0 0 0 0

25 - 39 jaar 5 3 -2 2,42 1,7 -0,72

40 - 54 jaar 13 11 -2 5,82 4,64 -1,18

55 > jaar 18 16 -2 7,93 7,21 -0,72

< 24 jaar 47 47 0 16,08 14,31 -1,77

25 - 39 jaar 117 106 -11 60,91 59,07 -1,84

40 - 54 jaar 131 129 -2 70,42 68,22 -2,2

55 > jaar 60 60 0 36,19 35,02 -1,17

< 24 jaar 8 19 11 3,44 8,28 4,84

25 - 39 jaar 28 30 2 16,74 16,46 -0,28

40 - 54 jaar 24 23 -1 15,94 15,3 -0,64

55 > jaar 3 8 5 2,44 5,97 3,53

< 24 jaar 0 0 0 0 0 0

25 - 39 jaar 1 1 0 0,89 0,89 0

40 - 54 jaar 3 5 2 2,11 3,67 1,56

55 > jaar 0 0 0 0 0 0

Verzorgende zonder IG

Verzorgende

Verpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Facilitair medew erker

Verzorgingshulp

In aantal In FTE

Ontwikkeling per leeftijdscategorie

Helpende
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Functie 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil 4e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 Verschil

< 24 jaar 85 109 24 23,88 23,93 0,05

25 - 39 jaar 179 182 3 51,70 52,57 0,87

40 - 54 jaar 198 200 2 52,93 53,74 0,81

55 > jaar 97 101 4 57,90 55,50 -2,40

Gemiddelde omvang dienstverband per leeftijdscategorie (zorg + behandeldienst)

In aantal Gemiddelde in FTE

 
Samenvatting / aanvulling:  

- Daling facilitair voornamelijk in leeftijdscategorie 40 – 54 jaar, er is echter een stijging 
in de leeftijdscategorie 55+ 

- Stijging verzorgingshulpen in de leeftijdscategorie 40 – 54 jaar 
- Stijging helpenden in contracten in de jongste leeftijdscategorieën maar in FTE in de 

oudste leeftijdscategorieën 
- Daling verzorgenden in contracten voornamelijk in de leeftijdscategorie 25 – 39 jaar. 

De daling in FTE is redelijk gelijkwaardig over de leeftijdscategorieën verdeeld. 
- Stijging verpleegkundigen voornamelijk in de jongste en oudste leeftijdscategorieën 
- Stijging wijkverpleegkundigen (minimaal) in de leeftijdscategorie 40 – 54 jaar  
- De gemiddelde omvang van het dienstverband van medewerkers in de jongste 

leeftijdscategorie is bijna de helft van gemiddelde omvang van dienstverbanden in de 
overige leeftijdscategorieën. 

- Medewerkers die net van school komen, willen vaak veel uren werken. Deze 
medewerkers krijgen binnen Zorggroep Drenthe over het algemeen een contract met 
minder uren dan oudere medewerkers. In de volgende leeftijdsfase (kinderen, huis 
e.d.) worden pas grotere dienstverbanden aangeboden. 

 
Ontwikkeling in verzuim 

Functie 2016 2017 Verschil 2016 - 2017

Facilitair medew erker 6,52 7,12 0,60

Helpende 2,56 3,12 0,56

Verzorgende zonder IG 6,13 3,64 -2,49

Verzorgende 7,57 7,63 0,06

Verpleegkundige 2,19 7,43 5,24

Wijkverpleegkundige 0,46 3,66 3,20

Ontwikkeling van verzuim

 
 

2013 2014 2015 2016 2017

De Vijverhof 4,41% 4,57% 5,97% 5,39% 6,35%

De Wenning 4,76% 4,23% 4,05% 4,02% 4,81%

Centraal Bureau 2,16% 1,56% 2,75% 3,66% 0,91%

Technische Dienst 1,20% 0,32% 2,65% 1,03% 3,21%

De Wester Es 3,38% 2,89% 4,51% 5,09% 4,74%

Symphonie 4,83% 3,11% 3,19% 4,06% 5,36%

Mozaiek 6,72% 4,86% 6,17% 5,51% 4,94%

Extramurale Zorg 7,08% 8,59% 7,82% 6,76% -

Flexpoule 8,27% 4,69% 3,47% 6,35% -

De Amstel 3,52% 4,69% 5,89% 7,45% 8,04%

Het Stroomdal 2,89% 2,12% 7,79% 3,88% -

De Noorderkroon 2,57% 8,73% 7,08% 7,54% 5,26%

Behandeldienst 2,95% 2,00% 3,70% 9,32% 8,45%

Servicedienst 0,27% 0,36% 0,23% - -

Zorggroep Drenthe 4,61% 4,25% 4,91% 5,23% 5,14%

Zorggroep Drenthe Thuis 5,43% 4,60% 5,07% 4,18% 3,92%

Zorggroep Drenthe Totaal 4,78% 4,33% 4,95% 4,93% 4,84%

Ontwikkeling van verzuim

 
 
Samenvatting / aanvulling: 

- Verzuim bij locaties stijgt 
- Verzuim bij verpleegkundigen stijgt, verzuim bij verzorgenden blijft gelijk 
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- Langdurig verzuim (bij oudere medewerkers) stijgt 
- In de loop van 2017 werd het verzuim steeds hoger (het gemiddelde verbloemd het 

probleem) 
 
 
 
Ontwikkeling van in- en uitstroom 

Organisatieonderdeel Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Percentage 2017

De Vijverhof 28 16 15 11 63 32,56%

De Wenning 4 4 1 2 8 16,67&

Centraal Bureau 5 4 10 6 13 21,14%

Technische dienst 2 0 0 0 0 0,00%

De Wester Es 24 13 12 6 45 23,38%

Symphonie 21 8 18 19 31 15,50%

Mozaiek 21 14 17 32 44 31,43%

Extramurale Zorg 30 9 15 2 0 -

Flexpoule 19 22 19 5 0 -

De Amstel 9 0 0 1 13 35,14%

Het Stroomdal 2 0 1 0 0 -

De Noorderkroon 15 6 3 27 18 23,84%

Behandeldienst 5 2 5 0 5 29,14%

Zorggroep Drenthe Thuis 71 56 78 184 43 12,04%

Messchenstaete - - - - 0 0

Totaal 256 154 194 295 283 21,12%

Ontwikkeling instroom

 
 

Soort uitstroom Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Percentage 2017

De Vijverhof 31 36 27 37 53 27,39%

De Wenning 6 5 7 4 6 12,50%

Centraal Bureau 2 7 10 7 9 14,63%

Technische dienst 1 0 1 0 1 6,25%

De Wester Es 23 33 16 25 43 22,34%

Symphonie 24 27 22 21 35 17,50%

Mozaiek 29 30 38 42 42 30,00%

Extramurale Zorg 24 14 17 19 0 -

Flexpoule 21 32 25 29 0 -

De Amstel 7 5 3 3 6 16,22%

Het Stroomdal 2 0 4 1 0 -

De Noorderkroon 4 7 16 11 15 19,87%

Behandeldienst 3 5 3 1 5 29,41%

Zorggroep Drenthe Thuis 58 88 115 55 62 17,37%

Messchenstaete 0 0 0 0 0 0,00%

Totaal 235 289 304 255 277 20,67%

Ontwikkeling uitstroom
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Samenvatting / aanvulling: 

- De uitstroom op verzoek van de medewerker stijgt al een aantal jaren en is nu meer 
dan 50% van de totale uitstroom 

- Bij verpleegkundigen is de uitstroom op eigen verzoek meer dan 85% 
- Het is binnen Zorggroep Drenthe niet bekend wat hiervan de oorzaak is 

 
Ontwikkeling nul-urencontracten 
Algemeen / totaal 

- 2016: 183 nul-urencontracten 
- 2017: 205 nul-urencontracten 
- Negatieve ontwikkeling 

 
Zorg (incl. behandeldienst) 

- 2016: 87 nul-urencontracten 
- 2017: 103 nul-urencontracten 
- Negatieve ontwikkeling 

 
Contractgrootte 
Algemeen / totaal 

- 2016: 48,05% (circa 17,2 uur per week) 
- 2017: 47,42% (circa 17 uur per week) 
- Negatieve ontwikkeling 

 
Zorg (incl. behandeldienst) incl. nul-urencontracten 

- 2016: 48,98% (circa 17,6 uur per week) 
- 2017: 48,19% (circa 17,3 uur per week) 
- Negatieve ontwikkeling 

 
Zorg (incl. behandeldienst) incl. nul-urencontracten 

- 2016: 58,01% (circa 20,9 uur per week) 
- 2017: 58,35% (circa 21 uur per week) 
- Positieve (nauwelijks verschil) ontwikkeling 

 
Verhouding vast / flexibel 
Algemeen / totaal 

- 2016: 72,7% vast 
- 2017: 72,8% vast 
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- Vrijwel gelijk gebleven 
 
Zorg (incl. behandeldienst) 

- 2016: 73,7% vast 
- 2017: 71,5% vast 
- Negatieve ontwikkeling 

 
Verbeterparagrafen 
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (behaald in 2017) 

- De Vijverhof: 5 medewerkers 
- De Wester Es: 4 medewerkers 

 
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (gestart in 2017) 

- De Wester Es: 4 medewerkers 
 
MBO Verpleegkundige BBL (behaald in 2017) 

- De Wester Es: 3 medewerkers 
- Mozaiek: 3 medewerkers 
- Symphonie: 3 medewerkers 

 
MBO Verpleegkundige BBL (gestart in 2017) 

- De Vijverhof: 5 medewerkers 
- De Wester Es: 2 medewerkers 
- Mozaiek: 4 medewerkers 

 
HBO Verpleegkunde duaal (gestart in 2017) 

- Mozaiek: 3 medewerkers 
- De Wenning: 1 medewerker 

 
Overig 
Kwaliteitsregister 

Aantal deelnemers

De Vijverhof 25

De Wenning 5

Centraal Bureau 2

De Wester Es 30

Symphonie 40

Mozaiek 18

De Amstel 10

De Noorderkroon 4

Behandeldienst 7

Messchenstaete 5

Totaal 146

Deelname kwaliteitsregister

 
 
Nog niet alle medewerkers waarvoor deelname aan het kwaliteitsregister verplicht is gesteld 
hebben zich aangemeld. 20% van de aangemelde medewerkers heeft zijn / haar account 
niet geactiveerd.  
 
Bekwame medewerkers 
In 2017 hebben 200 medewerkers aan hun bekwaamheid gewerkt. In totaal zijn zij getoetst / 
geschoold in meer dan 1300 bekwaamheden. 
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Bijlage 1: Evaluatie per locatie op de thema’s in het Kwaliteitsplan 

Thema Persoonsgerichte zorg 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Er is een werkgroep Belevingsgerichte 
werkgroep aanwezig op de locatie? 

ja nee nee nee ja nee - 

Zijn de medewerkers het afgelopen jaar 
geschoold in belevingsgericht werken? 

ja ja ja nee ja nee - 

Is Cliëntenportaal geïmplementeerd op 
de locatie? 

nee nee, start juni 
2018 

nee nee nee nee nee 

Heeft er in het afgelopen jaar een audit 
van het ECD plaatsgevonden? 

ja 
Prezo 

ja 
Prezo 

nee nee nee nee nee 

 

Thema Wonen en Welzijn 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Hoeveel cursussen Meer bewegen voor 
ouderen zijn er het afgelopen jaar op 
locatie gegeven? 

100x 
(2x per 
week) 

52x 90 
(± 2x per 
week) 

24 - 90 
(± 2x per 
week) 

- 

Hoe vaak is de activiteitencommissie 
van de locatie dit jaar bij elkaar 
geweest? 

6 x 2x 2x 2x - 2x - 

Verpleeghuiszorg 
Zijn de huiskamers herkenbaar ingericht 
en sluit deze aan bij de beleving van de 
cliënten? 

ja ja ja nvt ja nvt nvt 
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Thema Veiligheid 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Vond er het afgelopen jaar een 
medicatiereview plaats voor: 

 

- Verpleeghuiscliënten (WLZ met 
behandeling) 

ja ja ja nvt ja nvt nvt 

- Verzorgingshuiscliënten (WLZ 
zonder behandeling) 

ja ja ja ja ja ja - 

Vond er het afgelopen jaar een 
medicatie audit plaats op de locatie? 

ja ja ja nee ja ja - 

Hoe vaak is het afgelopen jaar de 
decentrale MIC commissie bij elkaar 
geweest? 

- 2x - 6x - 6x - 

Decubituspreventie: wordt er bij elke 
WLZ cliënt elke 6 maanden de 
Bradenschaal ingevuld? 

ja ja ja ja ja ja - 

Aantal cliënten met decubitus in 2017: 
Categorie: 

0 2 
2 

- 0 - 0 - 

Locaties met een Bopz afdeling: 
Heeft het afgelopen jaar een Bopz 
scholing plaatsgevonden op de locatie? 

nvt ja nee 
Wel voorjaar 
2018 

nvt nvt nvt nvt 

 

Thema Leren en werken aan Kwaliteit 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Is het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 
besproken in de werkoverleggen van de 
teams 

nee 
niet in 2017 

ja nee 
niet in 2017 

ja ja ja  

 

Thema Leiderschap governance en management 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Komt de bestuurder regelmatig langs op 
de locatie 

ja ja ja ja ja ja ja 

Worden er intervisie bijeenkomsten 
georganiseerd op locatie 

nee ja ja ja - ja - 
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Thema Personeelssamenstelling 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Wordt het “Toezicht regeling 
psychogeriatrische cliënten (PO 101 F) 
nageleefd door de locatie en kan dit 
aantoonbaar gemaakt worden in de 
roosters? 

ja ja ja - - - - 

Is er 24/7 een verpleegkundige 
aanwezig op de locatie? 

ja ja ja nee - nee - 

Zijn verpleegkundigen en verzorgenden 
aantoonbaar bekwaam voor de 
handelingen die ze uitvoeren? 

ja ja ja ja ja ja ja 

Kan er in geval van ongeplande zorg 
opgeschaald worden met personeel? 

ja ja ja ja ja ja ja 

Zijn er op locatie een aantal mensen 
geschoold in de palliatieve zorg? 

nee nee ja ja ja ja ja 

Hebben er in het afgelopen jaar 
individuele jaargesprekken 
plaatsgevonden? 

ja ja nee ja - ja - 

 

Gebruik van informatie 

 Mozaiek Symphonie Vijverhof Wenning Wester Es Noorderkroon Amstel 

Gemiddelde cijfer cliëntervaringen in 
2017 op Zorgkaart Nederland 

7.9 7.8 7.8 8.1 7.9 8.3 8.0 

 

 



Kwaliteitsverslag 2017 

Juni 2018  42 

 

Bijlage 2:  Samenwerking met ander zorgaanbieders 

 

Naam project/ 
samenwerkings- 
verband: 

T.b.v doelgroep: Doel(en): Betrokken organisaties/ 
disciplines: 

Niveau 
samenwerking + 
aantal 
bijeenkomsten: 

Rol ZGD/ 
locatie: 

Eerstelijns Verblijf Kwetsbare thuis wonende 

ouderen die tijdelijk extra 

verzorging of verpleging 
nodig. 

 

Evaluatie en afstemming 

samenwerking t.b.v. 

cliënten die tijdelijk niet 
thuis kunnen blijven. 

Zorggroep Drenthe: 

• Locatiecoördinatoren 
• Teamleiders zorg 

• Contactverzorgenden 
 

Extramuraal: 

• huisartsen 
• Wilhelmina ziekenhuis 

• Accolade zorggroep  
• Interzorg 

• Derkshoes 

• Lentis 
• Icare 

Locaal niveau. 

Minimaal 4 keer per 

jaar, zo nodig vaker. 

Mede 

initiatiefnemer + 

participant. 
Voorzitter overleg. 

Mondzorg in de 
verpleeghuiszorg. 

Verpleeghuiszorg cliënten 
(ZZP 4 met behandeling) 

Leveren van goede 
mondzorg aan de 

doelgroep volgens de 
richtlijnen Mondzorg van 

Verenso. 

Tandartspraktijk Lawant te 
Eelde, Tandarts Beilen, Fresh 

Unieke Mondzorg (Mozaiek) en 
de afdeling tandheelkunde 

Vanboeijenoord te Assen 
Zorggroep Drenthe 

Conform richtlijn 
Mondzorg. 

Participant. 

Fysiotherapie in de 

verpleeghuiszorg. 

Verpleeghuiszorg cliënten 

(vanaf ZZP 4 met 
behandeling) in de 

Vijverhof. 

Geven van individuele 

fysiotherapie aan de 
doelgroep alsmede het 

groepsgewijs aanbieden 

van beweging. 

Paramedics te Assen 

Zorggroep Drenthe, de Vijverhof. 
 

 

1x per jaar evaluatie. Participant. 

Samenwerking met 

apotheken t.b.v. 

Verpleeghuiszorg cliënten 

(ZZP 4 met behandeling) 

Leveren van medicatie 

conform Veilige Principes in 

Apotheek Vredeveld te Assen, 

Apotheek Eelde Paterswolde, 

2 x per jaar. Voorzitter. 
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aantal 
bijeenkomsten: 

Rol ZGD/ 
locatie: 

verpleeghuiszorg. de Medicatieketen voor de 
doelgroep 

verpleeghuiszorgcliënten 

Apotheek Beilen, 
Verpleeghuislocaties 

Zorggroep Drenthe, 
Behandeldienst ZGD en de 

apotheek van het WZA 

Back office overleg. Alle mensen die wonen in 
de gemeente Midden 

Drenthe. 

Realiseren van een 
gezamenlijk  continuüm 

aan zorg en 
dienstverleningsbeleid voor 

de gemeente Midden 

Drenthe, waarbij er een 
integraal en samenhangend 

aanbod gerealiseerd wordt 
voor de inwoners van 

Midden Drenthe vanuit een 

gezamenlijke regie. 
 

Icare (Altingerhof), 
Huisvesting Ouderen Westerbork 

(’t Derkshoes), 
Zorggroep Drenthe (Wester Es), 

Stichting Welzijn Werk Midden 

Drenthe, 
Woonservice Westerbork. 

Regionaal niveau 
Overleg op 

managementniveau: 6 
keer per jaar. 

Mede 
initiatiefnemer 

Participant. 

Samenwerking met de 
Stichting Welzijn 

Ouderen in Beilen. 

Cliënten die een 
maaltijdvoorziening thuis 

nodig hebben. 

Cliënten krijgen, indien 
nodig, hun maaltijd thuis 

bezorgd. 

Zorggroep Drenthe, Wester Es: 
Hoofd Keuken 

SWO: Directeur 

Overleg op 
managementniveau. 

Minimaal 2 keer per 

jaar, zo nodig vaker. 
 

Initiatiefnemer 
Participant 

 

Samenwerking ziekenhuizen 

Transmurale 
samenwerking in 

wondzorg 

Cliënten die in de thuiszorg 
wondzorg nodig hebben 

Optimale afstemming 
binnen de eerste- en 

tweede lijn wondzorg. 
Continuïteit van zorg. 

Optimaliseren van 

wondzorg in de regio 

Zorggroep Drenthe: 
specialistisch team, 

WZA, Combicare, Diverse andere 
thuiszorgorganisaties. 

Huisartsen 

Regionaal niveau. 
Start: oktober 2011 

 

Participant 

Stroke service Assen. 

 

Cliënten die een CVA 

hebben gehad. Het betreft 

Cliënt krijgt de juiste zorg, 

op de juiste manier op de 

Interzorg (Anholt) 

WZA 

Regionaal niveau. 

Overleg op 

Participant 
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samenwerking + 
aantal 
bijeenkomsten: 

Rol ZGD/ 
locatie: 

 
 

 
 

 

CVA cliënten in alle fasen 
van de aandoening. 

meest geschikte plaats. ICARE 
Zorggroep Drenthe 

 

management niveau 
Aantal bijeenkomsten: 

3 keer per jaar. 
Periodiek overleg op 

uitvoerend niveau. 

Netwerken in de ketenzorg 

Netwerk 

infectiepreventie 

Regio Drenthe (Assen 
e.o.)  

Alle cliënten in de 

woonzorgcentra 

Voorkomen of tijdig 

signaleren van 

besmettelijke ziekten bij 
extra kwetsbare personen 

die één of meer dagdelen 
verblijven in een instelling.  

Komen tot gezamenlijke 

afspraken over het 
voorkomen van 

besmettelijke zieketen en 
de wijze van handelen en 

elkaar informeren indien 
een besmettelijke ziekte 

zich voordoet. 

GGD Drenthe 

Wilhelmina ziekenhuis Assen 

Interzorg 
Bethesda ziekenhuis 

Verpleeghuis Arendshorst 
Zorggroep Drenthe 

UMCG ambulancezorg 

Van Boeijen, gehandicaptenzorg 
Stichting De Trans 

De Brink, gehandicaptenzorg 
Dienst Justitiële Inrichtingen, 

Cluster PI Veenhuizen 
Promens Care 

Laboratorium voor 

Infectieziekten 
 

Regionaal niveau. 

Netwerkleden komen 2 

keer per jaar bij 
elkaar. Tussentijds 

terugkoppelen naar 
alle leden van de 

werkgroep. 

Participant 

Netwerk Palliatieve 

zorg 

Cliënten die palliatieve zorg 

nodig hebben in het 
adherentiegebied Noord en 

Midden Drenthe. 

Verbeteren van de zorg 

voor de palliatieve 
patiënten in de regio Noord 

en Midden Drenthe, zowel 
op het organisatorische, 

professionele en relationele 
vlak. 

Hospice NM – Drenthe 

Icare thuiszorg Drenthe 
Regionale huisartsenvereniging. 

Zorggroep Drenthe 
Vrijwillige terminale zorg 

Drenthe 
Wilhelmina ziekenhuis Assen 

Buurtzorg 

Regionaal niveau. 

Netwerkleden komen 
minimaal 6 keer per 

jaar bij elkaar. Betreft 
een beleidsmatig 

overleg. 

Participant  

Netwerk Dementie Thuiswonende cliënten met Bieden van LDP Overlegvormen Participant 
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samenwerkings- 
verband: 

T.b.v doelgroep: Doel(en): Betrokken organisaties/ 
disciplines: 

Niveau 
samenwerking + 
aantal 
bijeenkomsten: 

Rol ZGD/ 
locatie: 

Drenthe dementie samenhangende zorg aan 
de thuiswonende cliënt met 

dementie, opdat mensen 
met dementie zo lang 

mogelijk thuis kunnen 
wonen met kwaliteit van 

leven en met de juiste zorg 

Diverse thuiszorgorganisaties 
w.o. Zorggroep Drenthe 

Huisartsen  
Gemeenten 

 
 

cliëntniveau: 
- ZBO’s 

- Alzheimercafe 
 

Overlegvorm 
managementniveau: 

 - Regionaal 

Beleidsoverleg Noord 
- Participantenraad 

 

Regionaal convenant 
‘De huidige en 

toekomstige 
medewerkers centraal’ 

Huidige en toekomstige 
medewerkers Zorggroep 

Drenthe 

Het leren en werken in de 
zorg in Drenthe 

innovatiever en 
toekomstgerichter te 

maken 

Samenwerking tussen 
verpleeghuizen en 

onderwijsinstellingen in Drenthe 
Projectleider: ZorgpleinNoord 

Regionaal participant 

Lerend Netwerk 

Lerend Netwerk Cliënten en medewerkers 

Zorggroep Drenthe 

Uitwisselen van kennis en 

spiegelen van 

kwaliteitsplannen 

NNCZ 

ZZWD 

Tangeborghgroep 

2 – 4 keer per jaar participant 

Samenwerking collega instellingen 

Samenwerking 

Derkshoes, 
Westerbork 

 

Verpleeghuiszorgcliënten 

(ZZP’s met behandeling) 

Leveren van 

behandeldienst aan het 
Derkshoes 

Zorggroep Drenthe 

Derkshoes 

Samenwerkingsover-

eenkomst afname 
behandeldiensten ZGD 

 

Participant 

Samenwerking met 
Promens Care i.h.k.v. 

WMO 

Cliënten naast 
huishoudelijke zorg, 

begeleiding nodig hebben 
i.v.m. een lichamelijke of 

geestelijke handicap 

Promens Care in staat 
stellen om huishoudelijke 
zorg te leveren bij de 
doelgroep cliënten die 
Promens Care ook andere 
zorg en begeleiding beidt 

Zorggroep Drenthe,  
Promens Care 

Provinciaal niveau Mede 
initiatiefnemer. 

Voorzitter 

 


