
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsverslag 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrijwaard 
Bernhardplein 76D 
1781 HK Den Helder 
 

Versie 1.3 | 27 juni 2019 

 

  



Kwaliteitsverslag 2018 
 

Pagina 2 van 15 
 

Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2. Kwaliteitskader ................................................................................................................................ 3 

Thema 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ........................................................................... 3 

Thema 2. Wonen en welzijn ................................................................................................................ 4 

Thema 3. Veiligheid ............................................................................................................................. 4 

Thema 4. Leren en werken aan kwaliteit ............................................................................................ 8 

Thema 5. Leiderschap, governance en management ......................................................................... 9 

Thema 6. Personeelssamenstelling ................................................................................................... 10 

Thema 7. Gebruik van hulpbronnen ................................................................................................. 11 

Thema 8. Gebruik van informatie ..................................................................................................... 11 

Bijlage 1. Reactie ondernemingsraad .................................................................................................... 13 

Bijlage 2. Reactie cliëntenraad .............................................................................................................. 14 

Bijlage 3. Reactie Verpleegkundigen en verzorgenden adviesraad ...................................................... 15 

 

  



Kwaliteitsverslag 2018 
 

Pagina 3 van 15 
 

1. Inleiding 
 

Het kwaliteitsverslag 2018 geeft de resultaten van de kwaliteitsontwikkelingen binnen Vrijwaard 

worden weer. Continue leren heeft ertoe geleid dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat onze 

huidige systematiek voor het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag noodzakelijk is. Daarom gaat 

Vrijwaard in 2019 de Vilans kwaliteitsscan uitvoeren wat als basis voor het methodisch werken aan 

kwaliteit gaat worden gebruikt.  

Het jaar 2018 was voor Vrijwaard een turbulent jaar waarin de cliënt en de zorgprofessional centraal 

stonden. Er zijn een aantal verbetertrajecten gestart zoals het project ECD, voorbereiding op het 

beter leren van MIC meldingen en ook zijn er speerpunten vastgesteld naar aanleiding van 

knelpunten die teams hebben aangegeven en de uitkomsten van het KIWA rapport. 

De cliëntenzorg wordt zwaarder. Het is belangrijk dat Vrijwaard zich ontwikkelt om goede kwaliteit te 

kunnen leveren. Dat kan alleen in een werkklimaat waarin professionaliteit (aanspreken, grenzen 

aangeven, reflecteren), openheid, samenwerking en veranderingsbereidheid standaard zijn.  

De persoonsgerichte benadering van cliënten, waarin eigen regie en uitgaan van mogelijkheden van 

de cliënt centraal staan, willen we verder uitbouwen. Dit betekende ook afscheid nemen van de “ja-

cultuur” en de “familie-cultuur”. Vrijwaard is gestart met de beweging naar een professionele 

organisatie waarin kwaliteit voorop staat. 

Het kwaliteitsverslag evalueert de ambities op de 8 thema’s van het Kwaliteitskader. 

Dit kwaliteitsverslag is besproken met het lerend netwerk.  

 

2. Kwaliteitskader 
 

Het hoofddoel van verpleeghuiszorg is een zo goed mogelijke 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door 

een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en 

zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces. In het 

kwaliteitskader staan de kwaliteitsstandaarden wat 

zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken 

rondom goede zorg en dit vormt de basis voor toezicht en 

verantwoording. Hieronder wordt per thema beschreven wat Vrijwaard in 2018 heeft gedaan. 

 

Thema 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Begin 2018 heeft Vrijwaard een nieuwe kleinschalige locatie geopend. In samenwerking met het ROC 

zijn alle medewerkers van de nieuwbouwlocatie ’t Landhuis, Lyceumhof en Dyckzicht geschoold in 
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persoonsgerichte zorg waarin o.a. medewerkers leren over persoonsgerichte zorg, praktische 

invulling van een zinvolle dagbesteding en het versterken van de relatie en betrokkenheid. In 2018 

zijn veel voorbereidingen getroffen voor het optimaliseren van het ECD, welke in 2019 zal worden 

geïmplementeerd. Om meer activiteiten te organiseren voor cliënten is er extra fte aan 

activiteitenbegeleiding ingezet.  

Bij de cliënten van Vrijwaard is er aandacht voor alle 4 de thema’s van de kwaliteit van 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Hierbij is aandacht voor compassie, uniekheid van de cliënt, 

autonomie van de cliënt en zijn er van elke cliënt zorgdoelen vastgelegd. Twee keer per jaar wordt er 

een evaluatie behouden (cliëntbespreking en MDO) waarin bovenstaande thema’s worden 

besproken. Het meetinstrument Resident Assessment Instrument (RAI) is een risicosignalering 

instrument en wordt gebruikt binnen Vrijwaard en zorgt ervoor dat zorgmedewerkers totaaloverzicht 

krijgen van functioneren op fysiek, psychosociaal en medisch vlak van een cliënt1.  Hierdoor kunnen 

vroegtijdig risico’s in beeld worden gebracht om zo langer behoud te krijgen van zelfredzaamheid en 

autonomie van de cliënt. De uitkomst van deze RAI wordt gebruikt bij de (half)jaarlijkse 

zorgleefplanbespreking, echter is er nog verbetering noodzakelijk op het gebruik van de RAI. Het 

project ECD is in 2018 gestart en is uiteindelijk toch groter geworden waardoor ook in 2019 hier nog 

aan gewerkt wordt. Met dit project wordt de zorgleefplancyclus beter geborgd en zullen de 

administratieve lasten van de zorgmedewerker worden verminderd.  

 

Thema 2. Wonen en welzijn 
Vrijwaard biedt haar bewoners diverse activiteiten aan onder begeleiding van het welzijnsteam en, 

waar mogelijk, met inzet van vrijwilligers. Daarbij wordt gezocht naar aansluiting bij de persoonlijke 

interesses en mogelijkheden van de bewoners. Tevens is er ruimte voor individuele aandacht en 

activiteit. Vrijwaard organiseert ook activiteiten voor en door buurtbewoners. Zo is het mogelijk om 

te eten in het restaurant van de Golfstroom en Ten Anker, en beheren vrijwilligers een museum waar 

exposities worden gehouden waar ook intramurale cliënten gebruik van kunnen maken. 

Om naasten en mantelzorgers meer te betrekken bij zorg is er de mogelijkheid om gebruik te maken 

van Caren2. Caren kan naasten en mantelzorgers helpen om zorg te organiseren, informatie te delen 

en taken te plannen.  

Op de locaties Westhoek en ’t Landhuis een actief ‘bewonersberaad’ waarbij cliënten en 

zorgmedewerkers in gesprek gaan over de dagelijkse zaken van een locatie (zoals voeding, 

dagbesteding) en kunnen verbeterpunten worden aangeven. Zo geven we cliënten inspraak en 

stimuleren we eigen regie.  

 

Thema 3. Veiligheid 
Het thema veiligheid hangt nauw samen met de deskundigheid van de zorgmedewerkers. Om de 

deskundigheid van het personeel te verbeteren is ingezet op verschillende cursussen en scholingen. 

Binnen Vrijwaard is er dringend behoefte aan verzorging en verpleegkundige niveau 3, 4 en 5. Het 

traject om medewerkers op een hoger deskundigheidsniveau te krijgen is in 2018 gestart, waarbij 

veel medewerkers in 2019 starten met de opleiding. In 2018 is er in het kader van continue leren en 

                                                           
1
 https://www.nedrai.org/rai-overzicht/ 

2
 https://www.carenzorgt.nl/welcome 
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verbeteren regelmatig intervisie ingepland, waarbij ook de SO en psycholoog aanwezig zijn. 

Voorbeelden van scholingen waaraan medewerkers hebben meegedaan zijn:  

 Kick-protocollen  

 Domotica 

 Dementie 

 Palliatieve zorg 

 GVP (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) 

 Wondzorg 

 Interne audit 
 

Specifieke aandacht verdient het beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen. Per locatie wordt 

bijgehouden welke maatregelen worden ingezet, en driemaandelijks wordt via de apotheek het 

gebruik van psychofarmaca in kaart gebracht. In het kader van veiligheid - het beperken van risico’s - 

kán er gevraagd worden om een beperkende maatregel. Vrijheidsbeperking (waaronder ook het 

gebruik van psychofarmaca) blijft echter een delicaat onderwerp voor de zorgmedewerker, specialist 

ouderengeneeskunde, cliënt en mantelzorgers. Het beleid vrijheid beperkende maatregelen zal een 

blijvend onderwerp van gesprek zijn binnen alle gremia, zodat medewerkers zich ondersteund voelen 

in hun handelen omtrent maatregelen. Belangrijk voor de kwaliteit van zorg is het uitgangspunt ‘geen 

vrijheid beperkende maatregel, tenzij. 

Binnen Vrijwaard worden alle mogelijke hulpmiddelen ingezet ter preventie van decubitus. Eén goed 

geschoolde wondverpleegkundigen en 2 wond- aandachtsvelders zien op de locaties toe op het 

adequaat voorkomen en behandelen van decubitus.  

Vrijwaard heeft eind 2018 nieuwe auditors intern opgeleid, hiermee is het team van audits versterkt 

om in 2019 kwaliteitsaudits te kunnen uitvoeren. 

 

1. Medicatieveiligheid 

In 2018 zijn er bij Vrijwaard in totaal 898 incidenten geweest op het gebied van medicatieveiligheid. 

 

Locatie Aantal 
medicatiefouten  

Bespreken 
medicatiefouten 
met team 

% cliënten waarbij 
medicatiereview is gedaan 
(cliënten met behandeling) 

Westhoek 195 ja 95,5% 

Ten Anker 114 nee N.v.t. 

Lyceumhof 139 ja 100% 

Landhuis 121 ja 100% 

Golfstroom 234 ja N.v.t.  

Dyckzicht 95 nee 100% 

 
In de MIC commissie worden verbeterpunten besproken en zo nodig protocollen en werkwijzen 
aangepast. Het verbeteren van medicatieveiligheid is een continue proces, om fouten beter te 
kunnen analyseren is een analyseprogramma (business intelligence tool) aangeschaft. Een business 
intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens om zo meer informatie en 
kennis te verkrijgen. Deze betere analyse draagt bij aan continue leren. In 2018 is het volledige 
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medicijndistributiesysteem verbeterd, de medicatiemomenten zijn geclusterd en na de 
medicatieronde is een extra controlemoment ingebouwd om medicatiefouten te voorkomen. 
Procedures zijn aangepast en worden meegenomen in het geneesmiddelen protocol.  
 
Vrijwaard is in oktober 2017 gestart met een pilot van medicijndeelwagens op de locaties Dyckzicht, 
’t Landhuis en de huiskamers van de Golfstroom. In de evaluatie van deze pilot is naar voren 
gekomen dat door het in gebruik nemen van de medicijndeelwagens medicatie delen en distribueren 
over het algemeen overzichtelijker en daarmee veiliger geworden. Ook zorgmedewerkers op de 
kleinschalige locaties en de huiskamer Golfstroom geven aan tevreden te zijn over deze nieuwe 
werkwijze. Het medicatie proces m.b.t. opiaten is na een melding van vermissing sterk aangepast. 
Opiatenkasten zijn gecontroleerd of zij voldoen aan de veiligheidseisen en indien nodig voorzien van 
nieuwe digitale sloten (o.a. Dyckzicht). Daarnaast is de procedure voor het omgaan met opiaten is 
vernieuwd en zijn tijdens het werkoverleg besproken worden. Ook is er met de apotheek gesproken 
over hun controlerende rol. 
 
Daarnaast zijn de geüpdatete lijsten van de IVM door Vrijwaard in het kwaliteitsplan overgenomen. 

In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de 'Veilige principes', wordt van 

zorgorganisaties in de langdurige (ouderen)zorg verwacht om na het in zorg nemen van de cliënt te 

signaleren waar eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of 

het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is. De mate waarin een cliënt in staat is om 

zijn eigen medicatie te beheren en bijbehorende afspraken, wordt aangeduid met een BEM-code.  

De BEM code maakt in één opslag aan de medewerker duidelijk welke zorg de cliënt nodig heeft op 

het gebied van medicatie. Hierdoor worden medicatie fouten voorkomen. 

Recent heeft de IVM het beleid rondom de BEM gewijzigd. De werkwijze binnen Vrijwaard is in lijn 

gebracht met de landelijke standaard. De formulieren zijn praktisch, compleet en overzichtelijk. 

Een risico op het gebied van medicatie is het verschillen van medicatiesysteem van de apotheker en 

de SO. Er zijn stappen gezet om hier wijzigingen in de werkwijze te maken, helaas is dit niet gelukt in 

2018 en zal dit voortgezet worden in 2019.  

 

2. Decubituspreventie 

Om decubitus te voorkomen werkt Vrijwaard volgens het protocollenboek Voorbehouden en 

Risicovolle en overige handelingen hoofdstuk decubitus van Vilans.  

In onderstaande tabel is het aantal cliënten met decubitus categorie 2 of hoger per locatie 

weergegeven.  

Locatie % cliënten met 
decubitus cat. 2 
of hoger 

Casuïstiek bespreking  

Westhoek 8,7% ja 

Ten Anker 0% nvt 

Lyceumhof 4,8% Ja 

Landhuis 11,1% deels 

Golfstroom 1.6% deels 

Dyckzicht 0% Niet van toepassing 
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3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen  

In 2018 is er geïnvesteerd in moderne domotica om te de zorg te ondersteunen bij het leveren van 
veilige zorg. Uitgangspunt voor Vrijwaard is de technologie te gebruiken om de kwaliteit van leven 
van de bewoners  te vergroten en de zorg efficiënter in te richten.  
Ten behoeve van de locaties Dyckzicht en ‘t  Landhuis wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, 
wat gezien wordt als vrijheid beperkende maatregel. Deze kunnen niet alleen bewegingen 
registreren, maar signaleren ook wanneer sprake is van een afwijkend patroon. Deze domotica 
draagt bij aan veilige en efficiënte zorg en zorgt ervoor dat cliënten zo min mogelijk beperkt worden 
in hun vrijheid. Bij het inzetten van de technologie is het van belang om vanaf de start van het wonen 
in een locatie met domotica afspraken met familie te maken over de vrijheidsgraad die een bewoner 
heeft om zich in en buiten de locatie te bewegen, al dan niet met een gps-tracker. Gezamenlijk 
worden risico’s ingeschat en per bewoner worden individuele maatwerk  afspraken gemaakt. 
 
Om de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener te vergroten is er gekozen voor een spreek-
luisterverbindingsysteem waarbij de bewoner contact kan zoeken met een medewerker, ongeacht de 
plaats en positie in de locatie. Tevens kan de medewerker vanuit de locatie middels het device 
contact opnemen met de bewoner. Zowel bewoner als medewerkers zijn positief hierover.  
Om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen bij cliënten met de functie behandeling terug te 
dringen bespreken de contactverzorgende en de SO tijdens elk MDO de vrijheidsbeperkende 
maatregelen, er wordt gekeken naar alternatieven en gekozen voor de minst ingrijpende maatregel. 
Voor de cliënten zonder de functiebehandeling wordt er maandelijks geëvalueerd door de 

verpleegkundige of contactverzorgende, daarnaast vindt overleg plaats tussen de casemanager van 

Geriant en de contactverzorgende of de verpleegkundige. 

In onderstaand schema staat weergegeven bij welk percentage cliënten op de afdeling waarbij per 

middel en maatregel is toegepast.   

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

 Golfstroom Ten Anker Westhoek Lyceumhof Dyckzicht Landhuis 

Mechanisch (zoals bedhekken) 0% 0% 8,7% 4,8% 0% 7,4% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Farmacologisch 0% 0% 0% 9,5% 0% 0% 

Psychologisch (dwingend 
spreken) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

3,3% 0% 8,7% 61,9% 71.4%  40,7% 

Eén-op-één toezicht 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

In een ruimte afzonderen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Andere maatregel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

4. Preventie van acute ziekenhuisopnamen 

Preventie van acute ziekenhuisopnamen gebeurt onder andere door valpreventie, en het houden van 

medicatiereviews. De helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar 3. Valrisico 

is een onderdeel van de RAI die risico’s in kaart brengt. Veel ouderen hebben verschillende ziekten 

                                                           
3
 https://www.vmszorg.nl/kwetsbare-ouderen/richtlijnen-ouderen/ 
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en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Polyfarmacie kan voor problemen zorgen4. Daarom 

worden regelmatig medicatiereviews gehouden om problemen te voorkomen.   

 

Advance care planning 

 Golfstroom Ten 
Anker 

Westhoek Lyceumhof Dyckzicht Landhuis 

Cliënten op de afdeling 
waarbij ten minste één 
beleidsafspraak rondom 
het levenseinde is 
vastgelegd in het 
zorgdossier 

11,5% 0% 73,9% 90,5% 60,7% 51,9% 

Wel of niet reanimeren 54,1% 100% 87% 90,5% 85.7% 100% 

Wel of niet starten of 
stoppen met 
levensverlengende 
behandelingen, zoals 
antibiotica, 
bloedproducten en 
preventieve medicatie 

0% 0 73,9% 52,4% 60.7% 0% 

Wel of geen 
ziekenhuisopname 

3,3%  73,9%  52,4% 60.7% 44,4% 

Een andere 
beleidsafspraak 

41%  13% 47,6% 3.6% 44,4% 

Welke andere 
beleidsafspraak 

Euthanasie 
verklaring en 
beleid 
afgestemd op 
comfort 

 Euthanasie 
beleid, geen 
IC 

Behandeling 
gericht op 
comfort 

Lichaam 
voor de 
weten-
schap 

Terughoudend 
beleid bij acute 
verslechtering 
beleid gericht op 
comfort 

 

Thema 4. Leren en werken aan kwaliteit 
In 2018 is er een externe audit uitgevoerd door het auditbureau KIWA. De uitkomsten van deze audit 

zijn bron geweest voor het Managementteam om verbeteringen in gang te zetten. 

Daarnaast is Vrijwaard tot de conclusie zijn gekomen dat wijziging van onze huidige systematiek voor 

het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag noodzakelijk is. Er is onvoldoende input en draagvlak 

in het team van de locaties en daarnaast te algemeen om mee aan de slag te gaan. Daarom gaat 

Vrijwaard in 2019 de Vilans kwaliteitsscan uitvoeren wat als basis voor het methodisch werken aan 

kwaliteit gaat worden gebruikt.  

Om kwaliteit en veiligheid van de cliënten van Vrijwaard te waarborgen zijn er noodzakelijke 
achterstallige investeringen gedaan. Het was noodzakelijk om een aantal bedden en tilliften te 
vervangen, hiervoor zijn de extra middelen verpleeghuiszorg 2018 gebruikt.  
Om de basiszorg verder te verbeteren is het LMS systeem aangeschaft, waardoor het voor 
medewerkers eenvoudig is te zien wat zij moeten doen om bevoegd en bekwaam te blijven. 
Daarnaast zijn het aantal e-learning modules uitgebreid. De implementatie van het LMS systeem zal 
in 2019 worden afgerond. 
 

                                                           
4
 https://www.vmszorg.nl/kwetsbare-ouderen/richtlijnen-ouderen/ 
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Vrijwaard was gestart met radicale vernieuwing, deze beweging is ingezet in 2017 en in 2018 is o.a. 

hieruit het project ECD gestart. Het concept radicale vernieuwing is heel mooi en Vrijwaard ziet zeker 

verbeterpunten, echter vraagt het meedoen aan deze beweging tijdsinvestering voor bijeenkomsten. 

Omdat er al zoveel gevraagd wordt van de medewerkers is ervoor gekozen om na 2018 met de 

deelname beweging radicale vernieuwing te stoppen. De gestarte projecten zullen uiteraard wel 

worden afgerond. 

 

Samen leren, lerend netwerk 

Vrijwaard zit in een lerend netwerk met de volgende organisaties: 

- Alkcare 

- De Pieter Raat Stichting 

- Stichting Warm Thuis 

- Horizon 

- Zorggroep Tellus 

- Stichting NIKO 

De bestuurder heeft in 2018 regelmatig overleg gehad met deze organisaties. Van uitwisseling van 

collega’s en leren bij collega’s is in de praktijk maar beperkt sprake. Denk hierbij aan samenwerking 

op het gebied van AVG en de wijkverpleegkundige inzet. 

Vrijwaard is erachter gekomen dat de partners van het lerend netwerk niet goed passen bij Vrijwaard 

doordat zij bijna allemaal te ver weg zijn van Den Helder om in de praktijk samen te kunnen werken. 

Daarnaast is behoefte om te leren van een grotere organisatie omdat daar andere kennis aanwezig is 

die Vrijwaard zou kunnen gebruiken. Vrijwaard zal in 2019 starten met het vormgeven van een 

passend lerend netwerk. 

 

Thema 5. Leiderschap, governance en management 
De Raad van bestuur is regelmatig op de locaties om zo verbinding met de (zorg)medewerkers te 

houden. Zo heeft de Raad van bestuur in 2018 meegelopen met de zorg op de locaties de 

Golfstroom, ’t Landhuis en Westhoek. Naast overleg met de verschillende gremia is er structureel 

overleg tussen de Raad van Bestuur en de Specialist Ouderengeneeskunde. 

Governance code Zorg 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Medezeggenschap van 

cliënten (Cliëntenraad) en hun verwanten en van medewerkers (ondernemingsraad), en advisering 

en beïnvloeding door professionals (o.a. VVAR) is van groot belang voor koersbepaling van de 

zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen en het delen van waarden en 

normen.  
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Cliëntenraad 

Op 9 oktober 2018 is er een nieuwe cliëntenraad benoemd nadat de vorige voltallige cliëntenraad is 

opgestapt. Vrijwaard vindt het belangrijk dat de cliëntenraadleden een directe binding hebben met 

cliënten van Vrijwaard, wat is vastgelegd in de overeenkomst cliëntenraad.  

Ondernemingsraad 

Ook zijn in september 2018 de nieuwe leden van de ondernemingsraad benoemd. De 

ondernemingsraad is nauw betrokken geweest bij de reorganisatie van de topstructuur en de 

ingezette acties om de prioriteit te leggen bij de directe cliëntenzorg.  

Verpleegkundigen en verzorgenden adviesraad (VVAR) 

Eind september 2018 is er een VVAR bij Vrijwaard opgericht om zo de verpleegkundigen en 

verzorgenden van Vrijwaard een stem te geven bij beleidskeuzes. 

Raad van toezicht 

De Raad van toezicht heeft een commissie kwaliteit en veiligheid. Twee leden van de Raad van 

toezicht zitten in deze commissie. In de overleggen met de Raad van Bestuur zijn de belangrijkste 

bespreekpunten de reorganisatie van de topstructuur, de resultaten van de externe auditbureau 

KIWA, AVG en de voorgenomen bestuurlijke fusie geweest. 

 

Thema 6. Personeelssamenstelling  
Strategische personeelsplanning is erg belangrijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt ook bij 

Vrijwaard speelt. Echter is het door de reorganisatie van de topstructuur nog niet gelukt om een 

strategische personeelsplanning te maken. Omdat kwaliteit en personeel een groot issue is binnen 

Vrijwaard eind 2018 het voorgenomen besluit genomen om te gaan fuseren.  

In 2018 zijn er door Geriant 2 Specialisten Ouderengeneeskunde bij Vrijwaard ingezet. Vrijwaard 

heeft samenwerkingsafspraken met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist, logopedist, 

psycholoog, muziektherapeut. Deze behandelaars en paramedici zijn niet in loondienst en dus niet 

opgenomen in het onderstaande op de volgende pagina. 
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Tabel 1, gemiddeld aantal FTE 2018 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst  

Niveau 1               28  

Niveau 2                14  

Niveau 3              89  

Niveau 4                9  

Niveau 5                0    

Niveau 6                 -    

Behandelaar                 *    

Overig zorgpersoneel               14  

Leerlingen                19  

Facilitair 27 

Administratief & management 17 

Vrijwilligers 261 

*behandelaars worden extern ingehuurd 

FTE instroom: 59 

FTE uitstroom: 68 

 

Thema 7. Gebruik van hulpbronnen 
Vrijwaard streeft naar een situatie waarin vastgoed, technologie en facilitaire zaken zodanig worden 
ingezet dat zij ondersteunend zijn aan de visie van Vrijwaard op goede zorg.  
Om de veiligheid en persoonsgerichte zorg te bevorderen, wordt op de PG-afdelingen van Dyckzicht, 
Golfstroom, Lyceumhof en ‘t Landhuis sensortechnologie ingevoerd. Sensoren kunnen op individueel 
niveau afgesteld worden, op basis van de wensen en behoeftes van de cliënt - in afstemming met 
mantelzorgers. Bij de optimalisatie van de sensortechnologie wordt nauw samengewerkt met de 
afdeling ICT en leveranciers. 
 

Door de reorganisatie van de topstructuur zijn ook de werkprocessen van de hulpbronnen 

geanalyseerd en verbeterd. Er is in 2018 gestart met het optimaliseren van de zorgadministratie en 

financiële afdeling, wat in 2019 verder vormgegeven zal worden. Met name het registreren aan de 

bron, vastleggen van werkprocessen en verantwoordelijkheden zijn belangrijke aandachtspunten.  

Voor het volgende jaar zijn hier nog volop verbeteringen in te zetten zoals het implementeren van de 

systemen (AFAS, Insite en Nedap) en ook de inkoopprocessen behoeven aandacht.  

 

Thema 8. Gebruik van informatie 
Vrijwaard heeft in 2018 gebruik gemaakt van externe functionarissen om invullen van Zorgkaart 

Nederland door cliënten van Vrijwaard te stimuleren.  
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Het gebruik van ZorgkaartNederland wordt gestimuleerd en bevorderd via flyers, informatiezuilen, 

interne nieuwsbrieven, het extern gerichte Magazine ‘Thuis’, alsmede wordt het opgenomen in de 

procedure van opname, MDO en einde zorg.  

In 2017 is het laatste kwaliteitstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  

95% van de cliënten beveelt Vrijwaard aan bij vrienden of familie.  

Locatie Gemiddelde 
rapportcijfer 

Ten Anker 8.7 

Golfstroom 8 

Dyckzicht 8.8 

’t Landhuis 9.2 

Lyceumhof 8.9 

Westhoek 7.6 
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Bijlage 1. Reactie ondernemingsraad 
 

De huidige ondernemingsraad is in september 2018 aangesteld.   

De ondernemingsraad is in een vroeg stadium betrokken bij de ambities van Vrijwaard op de acht 

basisthema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Met dit rapport wordt duidelijk wat goed 

georganiseerd is, waar hard aan gewerkt word en waar Vrijwaard uiteindelijk naar toe wilt. 

Kwalitatief goede persoonsgerichte zorg voor haar cliënten. 

In 2018 is er een inhaalslag gemaakt op kwaliteitsverbetering waarbij het waarborgen van processen, 

borgen van gegevens en het verminderen van administratieve lasten voor zorgprofessionals 

duidelijke thema’s zijn. Dit vindt de ondernemingsraad een goede ontwikkeling.  

Ook in 2019 zal de ondernemingsraad deze kwaliteitsverbetering op de voet blijven volgen.  

Met vriendelijke groet,  

 

Irene van Es 

Ambtelijk Secretaris  
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Bijlage 2. Reactie cliëntenraad 
 

De huidige cliëntenraad is in oktober 2018 aangesteld en vervolgens uitgebouwd met nieuwe leden. 

Veel acties in 2018 heeft de cliëntenraad daardoor niet actief meegemaakt of is de cliëntenraad niet 

actief bij betrokken geweest. De terugkoppeling van de acties in dit verslag stemt de cliëntenraad 

positief dat er door Vrijwaard een weg wordt ingeslagen waarbij het verbeteren van kwaliteit hoge 

prioriteit heeft gekregen. Wel maakt de cliëntenraad zich zorgen over de locatie uitbereidingen en de 

druk op de begroting die dit met zich mee brengt.  

Graag zou de cliëntenraad aankomend jaar actief worden betrokken bij het kwaliteitsjaarplan 2019, 

waarin meer duidelijk zal zijn welk kwaliteitsplannen er zullen komen. Het huidige rapport is 

algemeen waardoor het niet goed meetbaar is wat de resultaten van deze kwaliteitsverbeteringen 

voor effect hebben op de cliënten. Hierbij zou de cliëntenraad graag zien dat er in 2019 meer op 

cliëntenniveau wordt geëvalueerd.    

 

M. Middelie, voorzitter cliëntenraad   
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Bijlage 3. Reactie Verpleegkundigen en verzorgenden adviesraad 
 

De VVAR van Vrijwaard is opgericht in het najaar van 2018. Derhalve zijn zij niet betrokken geweest 

bij het formuleren van het kwaliteitsjaarplan 2018. Wel is de VVAR gevraagd haar input te geven voor 

het kwaliteitsjaarplan van 2019.  

In 2018 heeft Vrijwaard een nieuwe kleinschalige woonlocatie geopend met als doel nog betere zorg 

te bieden die aansluit op de leefwereld van elke, unieke cliënt. De VVAR vindt dit een goed initiatief 

omdat haar doel is de kwaliteit van zorg voor de individuele cliënt te verbeteren.  

De VVAR leest in het kwaliteitsverslag dat Vrijwaard in 2018 heeft ingezet op kwaliteitsverbetering 

op verschillende gebieden, zoals het ECD (borgen van de zorgplancyclus en het verminderen van de 

administratieve lasten voor de zorgmedewerkers) en medicatieveiligheid. Ook voor de VVAR zijn dit 

speerpunten.  

De VVAR ziet dat er op constructieve manier wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en het 

borgen hiervan. Maar zoals ook genoemd in het kwaliteitsverslag is deze kwaliteitsverbetering nog 

niet afgerond en dit proces zal worden voorgezet in 2019. De VVAR zal deze processen volgen en 

hierbij zo nodig adviseren.  

Een grote uitdaging hierbij zal zijn het in het kwaliteitsverslag genoemde personeelstekort.  

 

Met vriendelijke groet namens de VVAR, 

 

Natascha Steur 

Voorzitter VVAR 

    


