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1. Inleiding 
 

Het kwaliteitsverslag 2019 geeft de resultaten van de kwaliteitsontwikkelingen binnen Vrijwaard 

worden weer. In 2019 is de systematiek van het meten van kwaliteit en de verbetering hiervan 

veranderd. Begin 2019 is het traject Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) gestart met de Vilans 

kwaliteitsscan om weer te geven in hoeverre de locaties van Vrijwaard voldoen aan het 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

Naar aanleiding van deze kwaliteitsscans is er een intensief verbetertraject gestart waarbij er een 

verbeterplan is opgesteld en er vanaf 1 november 2019 in totaal 4 WOL coaches Vrijwaard 

begeleiden bij het uitvoeren van het verbeterplan.  

Naast dit intensieve WOL traject zit Vrijwaard in een onzekere periode vanwege een voorgenomen 

bestuurlijke fusie met Stichting Omring. In 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) een 

positief advies gegeven met betrekking met de fusie, het hierop volgende Autoriteit Consument en 

Markt (ACM) traject duurt langer dan Vrijwaard had gehoopt. Tot op heden is nog geen goedkeuring 

van de ACM voor de bestuurlijke fusie. 

Het is mooi om te zien dat de eerste resultaten van het ECD project zichtbaar worden. Alle 

medewerkers zijn geschoold in het werken met het nieuwe ECD en ook Kitwood en EVV scholingen 

hebben plaatsgevonden. De projecten Kitwood en EVV lopen nog door tot halverwege 2020 en 

daarna wordt gericht op de implementatie en borging hiervan.  

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

 

 

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. Vrijwaard heeft Q1 2020 meegedaan met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

van Vilans. Met deze scan heeft Vrijwaard inzicht gekregen in hoeverre elke locatie voldoet aan de 8 

thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bij deze scan zijn medewerkers, cliënten, 

vrijwilligers, cliëntenraad en de verpleegkundigen advies raad betrokken. De scan bestond uit 

vragenlijsten die zijn ingevuld door medewerkers (zorgmedewerkers, maar ook overhead), 

cliënten/mantelzorgers, cliëntenraad en vrijwilligers. Daarnaast is harde informatie aangeleverd. Op 
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alle locaties is een kwaliteitsgesprek gehouden waarbij alle sleutelfiguren zijn vertegenwoordigd 

(zorg, cliënten, teamleider, kwaliteitsverpleegkundige, management). Op basis van dit 

kwaliteitsgesprek is een scanverslag opgesteld en een aanvraag voor ondersteuning gedaan. In de 

bijlagen van dit kwaliteitsverslag staan de scanverslagen van de locaties. 

 

2.1 Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Kitwood als standaardmethodiek voor persoonsgerichte zorg 

Wetenschappelijk is aangetoond dat het aanpassen van zorg op de eigenheid van het individu - 

individuele wensen, behoeften en mogelijkheden - het welbevinden bevordert. Om die 

persoonsgerichte zorg te kunnen leveren, is het belangrijk om inzicht te hebben in de cliënt en diens 

achtergrond. Daartoe wordt het model van Kitwood, dat zorgverleners helpt om de cliënt op een 

gestructureerde wijze te leren kennen, als standaardmethodiek ingevoerd. Vandaaruit kan de best 

passende zorg worden verleend. Alle contactverzorgenden zijn in 2019 geschoold op de Kitwood-

methode, de afronding van deze scholing is in Q2 2020.  

Methodisch werken en dossiervoering zijn fundamenteel voor goede zorg. In 2018 is project ECD 

gestart, dat het doel heeft om het ECD zodanig aan te passen dat het persoonsgerichte zorg en 

methodisch werken ondersteunt. Zo is de voornoemde Kitwood-werkwijze ingebouwd, en de 

registratie van de zorgleefplancyclus vergemakkelijkt. De vereenvoudigde registratie leidt ertoe dat 

medewerkers meer tijd hebben voor de cliënt. Daarbij is ook de veiligheid van de zorg verbeterd, 

omdat de PDCA-cyclus systemisch ondersteund wordt en er geen dubbele dossiervoering (papier en 

digitaal) meer plaatsvindt. Deze nieuwe werkwijze is in 2019 geïmplementeerd en het project ECD is 

afgerond. 

Vrijwaard heeft in 2019 EVV’ers aangesteld, welke geschoold worden in het EVV schap. Hiermee 

wordt de kwalitatieve dossiervoering en persoonsgerichte zorg bevorderd. 

 

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

waar mogelijk, met inzet van vrijwilligers. Zoals in het Kitwoodmodel staat beschreven wordt er bij de 

daginvulling gezocht naar aansluiting bij de persoonlijke interesses en mogelijkheden van de 

bewoners. 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 Caren1. Caren kan naasten en mantelzorgers helpen om zorg te organiseren, informatie te delen 

en taken te plannen.  

 

                                                           
1
 https://www.carenzorgt.nl/welcome 
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Bewoners van de verschillende woon-zorglocaties van Vrijwaard zijn in de week van 24 juni t/m 12 

juli 2019 met een tent op camping de Donkere Duinen in Den Helder geweest om een dagje op de 

camping te beleven. 

De ‘Gouden Camping Weken’ zijn georganiseerd door de welzijnsdienst en alle cliënten waren super 

enthousiast.  In locatie Westhoek is de pilot ‘frontcooking’ geweest. Dit concept bestaat uit een 

dagelijks chef’s menu met meer verse ingrediënten, waarbij de maaltijd zoveel mogelijk op tafel 

wordt geserveerd. Clientparticipatie bij de maaltijdbereiding wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 

Cliënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk gezamenlijk te eten, de warme maaltijd wordt ’s 

avonds geserveerd in plaats van ‘s middags. De pilot is geëvalueerd en was een groot succes, 

medewerkers en cliënten ervaren de sfeer als positief, ca. 70% van de ingrediënten zijn vers. De 

voedingsinname is groter en cliënten eten tijdens de broodmaaltijd ook een soepje.  

 

2.3 Thema Indicatoren 
In onderstaande overzichten staan de uitkomsten op de indicatoren weergegeven. De 

kwaliteitsindicatoren die ook aan het Zorginstituut Nederland moeten worden aangeleverd zijn basis 

voor dit thema. 

Thema 1 – Decubitus 

Indicator 1.1. 

 Dyckzicht Golfstroom ’t Landhuis Lyceumhof Ten Anker Westhoek 

Aantal cliënten met 
decubitus categorie 
2 of hoger: 

3 9 5 4 4 3 

Totaal aantal 
cliënten op locatie: 

18 62 27 23 24 27 

Percentage: 16.7 %  14.5% 18.5 % 17.4 % 16.7% 11.1 % 

 

Thema 2 – Advance Care Planning 

Indicator 2 

Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde. 

 Dyckzicht Golfstroom ’t Landhuis Lyceumhof Ten Anker Westhoek 

Aantal cliënten waarbij 
ten minste één 
beleidsafspraak over 
behandeling rond het 
levenseinde in het 
zorgdossier is 
vastgelegd: 

8 53 20 13 17 14 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie: 

18 62 27 23 24 27 

Percentage: 44.4 % 85.5% 74.1 % 56.5 % 70.8 % 51.9 % 
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Thema 3 – Medicatieveiligheid 

Indicator 3.1 

Bespreken medicatiefouten in het team. 

 Dyckzicht Golfstroom ’t Landhuis Lyceumhof Ten Anker Westhoek 

Aantal afdelingen waar 
medicatiefouten 
tenminste eens per 
kwartaal 
multidisciplinair worden 
besproken: 

2 3 3 3 3 1 

Totaal aantal afdelingen 
waar meldingen van 
medicatiefouten zijn 
geweest: 

2 3 3 3 3 1 

Percentage: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Indicator 3.2  

Medicatiereview 

 Dyckzicht Golfstroom ’t Landhuis Lyceumhof Ten Anker Westhoek 

Aantal cliënten waarbij 
een formele 
medicatiereview heeft 
plaatsgevonden: 

18 0 
N.v.t. 
Geen 
behandeling 

18 9 0 
N.v.t.  
Geen 
behandeling 

26 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie: 

18 0 18 12 0 26 

Percentage: 100% 0%  100 % 75 % 0 % 100 % 

 

Thema 6 – Aandacht voor eten en drinken 

Indicator 6 

Aandacht voor eten en drinken. 

 Dyckzicht Golfstroom ’t Landhuis Lyceumhof Ten Anker Westhoek 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie: 

18 62 27 23 24 27 

1.Aantal cliënten waarbij 
voedselvoorkeuren zijn 
vastgelegd in het 
zorgdossier: 

10 60 17 13 21 14 

Percentage: 55.6% 96.8 % 63 % 56.5 % 87.5 % 51.9 % 

2.Aantal cliënten waarbij 
voedselvoorkeuren niet 
zijn vastgelegd in het 
zorgdossier: 

8 2 10 10 3 13 

Percentage: 44.4 % 3.2 % 37 % 43.5 % 12.5 % 48.1 % 

3.Aantal cliënten waarbij 
het onbekend is of de 
voedselvoorkeuren zijn 
vastgelegd in het 
zorgdossier: 

0 0 0 0 0 0 

Percentage: 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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2.4 Thema Leren en werken aan kwaliteit 
Op 14 maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan Vrijwaard, 

waarbij de locatie Dyckzicht is bezocht. Op basis van dit locatiebezoek heeft de inspectie gevraagd 

een resultaatverslag op te stellen op de normen die (grotendeels) niet voldoen. Tevens wilde de 

inspectie geïnformeerd worden over verdere ontwikkelingen en invulling van het management en de 

voorgenomen bestuurlijke fusie, ingaande op de betekenis hiervan voor de locaties en het sturen op 

de kwaliteit van zorg. Dit resultaatverslag is in oktober 2019 met de inspectie gedeeld. Naar 

aanleiding hiervan heeft de inspectie op 10 december een onaangekondigd bezoek gebracht aan 

locatie Ten Anker. Het definitieve verslag van dit bezoek is bij het schrijven van het kwaliteitsverslag 

nog niet vastgesteld. Voorzichtig kan worden aangegeven dat er zeker verbetering zichtbaar is ten 

opzicht van het locatiebezoek begin 2019. Een inspectiebezoek geeft altijd veel onrust bij de 

medewerkers en is een momentopname voor de kwaliteit van zorg. Wij zien het inspectierapport als 

bevestiging dat we de juiste thema’s hebben gekozen voor het reeds ingezette verbetertraject met 

zorgmanager, teamleiders en de WOL coaches. 

2.4.1 Samen leren, lerend netwerk 

Vrijwaard zat tot 2019 in een lerend netwerk met de Alkcare, de Pieter Raat Stichting, Stichting 

Warm Thuis, Horizon, Zorggroep Tellus, Stichting NIKO. Doordat deze andere organisaties redelijk ver 

buiten Den Helder waren de voordelen van het netwerk lastig te realiseren. In 2019 is er een nieuw 

lerend netwerk opgestart met de collega zorginstellingen Tellus en Omring.  

In het nieuwe netwerk is gekozen om te focussen op drie inhoudelijke thema’s, namelijk de wet Zorg 

en Dwang, eenzaamheid en armoede, gezamenlijke ontwikkeling scholingen opleiding en werving. 

In 2019 is de start geweest van dit netwerk, verdere invulling hiervan zal in 2020 worden 

vormgegeven.  

 

2.5 Thema 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 bestuurder in 2019 meegelopen met de medewerkers op de locaties Dyckzicht, 

Ten Anker en de Golfstroom. Naast overleg met de verschillende gremia is er regelmatig overleg met 

de bestuurder, zorgmanager en de specialist ouderengeneeskunde. 

2.5.1 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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2.5.2 Cliëntenraad 

De cliëntenraad is in 2019 op volledige sterkte gekomen door toetreding van nog 3 leden. Hiermee 

bestaat de raad uit 5 leden. Het jaar 2019 heeft wat betreft adviezen en onderwerpen vooral in het 

teken gestaan van de voorgenomen bestuurlijke fusie. Daarnaast is de cliëntenraad actief betrokken 

geweest bij de kwaliteitsscan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de pilot front-cooking op locatie 

Westhoek. 

2.5.3 Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad is betrokken geweest bij het hele fusietraject.  

2.5.4 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. 

2.5.5 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. 

 

2.6 Thema 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 en de vele andere 

vraagstukken op het gebied van financiën en kwaliteit nog niet gelukt om een strategische 

personeelsplanning te maken. Met de fusiepartner zal er in 2020 een strategische 

personeelsplanning worden gemaakt.  

In 2019 zijn er door Geriant 2 Specialisten Ouderengeneeskunde bij Vrijwaard ingezet. Vrijwaard 

heeft samenwerkingsafspraken met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist, logopedist en 

psycholoog. Deze behandelaars en paramedici zijn extern ingehuurd.  

2.6.1 WijkLeerbedrijf en Welslagen Den Helder 

Vrijwaard participeert in het Wijkleerbedrijf Den Helder en Welslagen Den Helder. Welslagen is een 

instroomproject in de zorg waarin werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat 

worden gesteld om via een toeleidingstraject te starten met een BBL niveau 3 opleiding verzorgende 

IG. Bij Vrijwaard zijn 3 leerlingen begeleid in dit toeleidingstraject tot BBL opleiding. 

Het WijkLeerbedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Helder en er is een 

samenwerkingsverband tussen ROC Kop van Noord-Holland, Zorggroep Tellus en Calibris Advies. Bij 

Vrijwaard is 1 leerling begeleid vanuit dit project. 

2.6.2 Werken is leren, leren is werken 

Vrijwaard is eind 2019 deel gaan nemen aan het project ‘Werken is leren, leren is werken’. De doelen 

van dit project zijn onder andere het bevorderen en ontwikkelen leerklimaat, meer instroom en 

behoud medewerkers in de zorg en kwalitatief betere opleidingsplaatsen. In dit project zijn een groot 

aantal organisatie uit de regio aangesloten.  
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In onderstaand overzicht staat het zorgpersoneel WLZ ZZP 4-10. Bij facilitair, administratief en 

management en vrijwilligers zijn wel al het personeel meegenomen. 

Tabel 1, gemiddeld aantal FTE 2018 
 

2019 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst    

Niveau 1 21.13 20.29 

Niveau 2 11.22 20.13 

Niveau 3 62.52 69.44 

Niveau 4 4.75 4.46 

Niveau 5   

Niveau 6  0.10 

Behandelaar*   

Overig zorgpersoneel 6.05 5.12 

Leerlingen 6.79 10.00 

Facilitair   

Administratief & management   

Vrijwilligers 300 300 

*behandelaren worden extern ingehuurd 

FTE instroom zorgpersoneel: 21,61   FTE uitstroom zorgpersoneel: 30,56 

FTE instroom niet-zorgpersoneel: 7,28   FTE uitstroom niet-zorgpersoneel: 14,15 

2.7 Thema 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. De zorgadministratie en financiële afdeling is in 2019 
geprofessionaliseerd. Door de vele uitdagingen op het gebied van kwaliteit en financiën zijn er 
beperkte stappen gemaakt in het professionaliseren van de systemen als AFAS, Insite en Nedap 
 

2.8 Thema Gebruik van informatie 
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.  

 Locatie Gemiddeld 
rapportcijfer 2018 

Gemiddeld 
rapportcijfer 2019 

Ten Anker 8.7 8.9 

Golfstroom 8 9.3 

Dyckzicht 8.8 10 
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’t Landhuis 9.2 9.5 

Lyceumhof 8.9 9.5 

Westhoek 7.6 9.8 
*bron: zorgkaartnederland.nl 

3. Kwaliteitsbudget 
Het vastgestelde kwaliteitsbudget moet voor minimaal 85% worden ingezet aan direct zorgpersoneel 

en voor de overige 15% aan overige investeringen. In 2019 is een start gemaakt met initiatieven om 

kwaliteit te verbeteren. Een groot aantal van deze activiteiten loopt door in 2020 en daarnaast 

starten een aantal nieuwe projecten. In 2019 is gekozen voor veel scholing van medewerkers (ECD, 

EVV, Kitwood) en daarnaast scholen van verpleegkundigen niveau 4 en 5. We merken dat deze 

scholingen veel vragen van medewerkers en dat het noodzakelijk is om in de begroting rekening te 

houden met verleturen. Het intensieve traject van WOL zal veel vragen van medewerkers en we 

vinden het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om in dit verbetertraject mee te kunnen 

gaan. Om deze tijd te kunnen bieden is het belangrijk dat de dagelijkse bezetting op de locaties 

optimaal is. Doel is om de basiskwaliteit op orde en te voldoen aan het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. 

Overige investeringen: 

- Vervanging bedden 

- Aanleg van glasvezel netwerk ten behoeve van stabielere verbinding  

- Aanschaf laptops en cow’s voor zorgpersoneel 

- Scholingskosten EVV’ers 


