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1. Inleiding 
Het Rosa Spier Huis publiceerde op 6 juli2017 het kwaliteitsplan op basis van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuis 2017, en liep hiermee voor op de eisen. Het plan moest formeel op 1 januari 2018 
gepubliceerd worden. 
Het afgelopen half jaar is het kwaliteitsplan een terugkerend agenda en actiepunt geweest in de 
overleggen met Cliëntenraad, Ondernemingsraad, managementteam en met de Raad van Toezicht.  
 
De voortgang werd vastgelegd in voortgangsrapportages, waarin de actielijst uit het jaarplan 
(paragraaf 8) werd besproken en ook nieuwe actiepunten werden toegevoegd.  (zie bijlage 1)  
actielijst per 1/1/2018)  
 
Deze voortgangsverslagen worden weer gebruikt als input voor het kwaliteitsplan 2018. Het 
kwaliteitsplan 2018 werd per 1 januari gepubliceerd. De acties worden uiteraard opgepakt en de 
voortgang wordt minimaal 1x per kwartaal besproken met Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad 
van Toezicht en managementteam en diensthoofden. Zodoende is kwaliteit een ‘voortdurend punt 
van aandacht.  

2. Overzicht uitkomsten  
Onderstaand kort een samenvatting van de resultaten per onderdeel/hoofdstuk van het 

kwaliteitsplan 

2.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Vereisten: de 4 onderscheiden thema’s (compassie/uniek zijn/ autonomie en zorgdoelen) zijn 
richtinggevend voor zorgverleners en zijn zichtbaar in kwaliteitsplan en verslag. De thema’s 
worden ‘vertaald’ naar ‘instrumenten voor verbetering, voeren van gesprekken en ontwikkelen 
van competenties   

 
Het kwaliteitskader geeft aan: “Elk mens is uniek, we letten daarbij op compassie, uniek zijn, 
autonomie en dat de cliënt kan meedenken over zorgdoelen en behandeling”. 

 
✓ Compassie: “de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip”. 
✓ Uniek zijn: “de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet 

en meet een eigen identiteit die tot zijn recht komt 
✓ Autonomie: “voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden 

leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase’ 
 

o Het RSH kent een toelatingsprocedure.  De bewoner stelt daartoe zijn Curriculum Vitae op.  
In dit document wordt het werkzame leven van de bewoner beschreven.  (Inclusief eventuele 
optredens, publicaties etc.).  Met toestemming van de bewoner wordt een korte 
samenvatting hiervan opgenomen in de nieuwsbrief die verspreid wordt aan alle bewoners 
en medewerkers.  
 Verbeterpunt 6 juli 2017: voortaan toestemming vragen aan betreffende bewoner of deze 
wenst dat wij een korte introductie opnemen in nieuwsbrief.   

 Dit is opgenomen in procedure intake nieuwe bewoner. Punt afgerond 
 

o In het MDO en in gesprekken met bewoners/ mantelzorgers wordt altijd de vraag gesteld of 
men gelukkig is. 
 
Verbeterpunt juli 2017: om zeker te weten dat ook expliciet gevraagd wordt naar de 
bevindingen van bewoner/familie/mantelzorger rond de thema’s: compassie, de ruimte om 
zichzelf te zijn, ervaring van autonomie, zorgdoelen zal een ‘vragen/onderwerpen checklist 
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gemaakt worden die gebruikt kan worden ter ondersteuning bij dergelijke gesprekken. Zodat 
e.e.a. gestructureerd gebeurt en ook gestructureerd kan worden vastgelegd en er geen 
willekeur kan ontstaan doordat verschillende medewerkers andere vragen stellen.  Ook zal 
hierin expliciet gevraagd worden of familie/ mantelzorgers ervaren dat er aandacht is voor 
hen en dat zij de medewerkers snel kunnen bereiken.  

 In november gestart met een standaard vragenlijst voor MDO  evaluatie in najaar 
2018 

 
o Vragen of opmerkingen van familie of mantelzorgers worden direct (binnen 24 u) opgepakt. 

Veelal gebeurt dit per mail of telefonische contact. De drempel om contact op te nemen is 
laag, omdat de verzorging de familie goed kent. Andersom neemt ook de verzorging met 
regelmaat contact met de familie op om zaken te bespreken. 

o Elke bewoner (ook particuliere bewoners die niet in zorg zijn) hebben een EVVer die hen 
regelmatig bezoekt en bespreekt hoe het gaat.  

o Familie en mantelzorgers hebben veelvuldig direct contact met adjunct-directeur en 
zorgcoördinatoren, maar ook bijvoorbeeld met hoofd huishouding. 
 
Verbeterpunt juli 2017: onderzoeken of we digitale oplossingen kunnen gaan inzetten voor de 
mantelzorgers t.b.v. participatie en communicatie.  (Digitale tools) 
Status: wordt in 2018 meegenomen bij vervanging EPD, dat moet nl. ook gaan voldoen aan 
nieuwe Wetgeving inzagerecht. Deze wet geeft cliënten het recht om hun dossier elektronisch 
in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Mogelijk dat er ook ruimte is om 
mantelzorgers inzage te geven.  Deadline 31-12-18 
 

o Het MDO vindt minimaal 1x per jaar plaats (bij ZZP 4 t/m 6).  
o Minimaal tweemaal per jaar vindt actualisatie van de risico’s plaats, door EVV-ers, van alle 

bewoners met een zorgindicatie. Hierbij is het ‘risico ’lijstje de leidraad. Op hierbij 
geconstateerde afwijkingen wordt direct actie ondernomen. Op overige tussentijds 
geconstateerde afwijkingen wordt ook direct actie ondernomen 

o Bewonersbespreking: periodiek (4-5 x per jaar) bespreekt de zorg (na het werkoverleg) een 
6-tal bewoners waar gedragsproblemen en/ of zorgproblemen aan bod komen. 

o Zorgcoördinatoren hebben maandelijks overleg met hoofd huishouding, receptie en 
activiteitenbegeleiding over bewoners. Alle medewerkers hebben een signaalfunctie en 
geven ‘afwijkingen’ of vragen door aan de zorgcoördinatoren of adjunct-directeur. 
 

o Vereiste: De zorgverlener heeft inlevingsvermogen/empathie begrip en heeft breed repertoire 
aan communicatieve en sociale vaardigheden.  
Het RSH is van mening dat dit niet alleen geldt voor zorgverleners maar voor AL onze 
medewerkers en vrijwilligers.  Wij selecteren daarom al aan de poort op deze criteria.            
Er wordt expliciet besproken /onderzocht of toekomstige medewerkers in staat zijn om 
“ongestructureerd” te werken. Het is nl. zo dat de medewerker met de bewoner bespreekt, 
hoe laat deze hulp wil bij bijvoorbeeld aankleden of naar bed gaan.  De medewerker past zijn 
planning hierop aan. Ook dienen medewerkers zich te committeren aan onze gedragscode.  
Er vindt extra coaching on the job plaats als blijkt dat een medewerker nog onvoldoende 
vaardigheden heeft om met onze unieke bewoners om te gaan.  
 

o Zorgverlener heeft respect voor normen waarden bewoners/naasten mantelzorgers 
Recent (april 2017) is i.o.m. de CR en OR de gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers 
aangepast. Hierin wordt specifiek ingegaan op bejegening en de positie van de bewoner.  
Ook vindt desgewenst individuele begeleiding plaats van medewerkers 
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✓ Zorgdoelen: “iedere cliënt heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak bij) de doelen 
t.a.v. zijn zorg, behandeling en ondersteuning” dit is vastgelegd in het zorgleefplan.  

 
✓ Voorlopig Zorgplan: Vanaf 1 juli 2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 u over een 

voorlopig zorgplan: RSH voldoet al aan deze eis. Verbeterpunt: definiëren welke minimale 
onderdelen omvat het “voorlopig”zorgleefplan.  
 

✓ Verantwoord opstellen zorgleefplan Vanaf 1 juli 2017 is verantwoordelijkheid 
opstellen van zorgleefplan belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3. RSH voldoet 
al aan deze eis 
 

2.2. Wonen en Welzijn 
Vereisten: “voor elke bewoner is er aandacht voor wooncomfort en geestelijk en lichamelijk 
welzijn”. 
 
Het RSH bedient een specifieke doelgroep, nl. kunstenaars en ‘aan kunst gerelateerde 
wetenschappers. Bewoners kiezen daarom specifiek voor ons. Bewoners kunnen gebruik maken 
van ateliers, muziekstudio’s, concert- en theaterzaal. Daarnaast heeft het huis een 
activiteitenprogramma én een openbaar programma rond kunst, wetenschap, literatuur etc.; 
volledig afgestemd met en op deze bewoners.  M.b.t zingeving en zinvolle tijdsbesteding is er dus 
een nauwe afstemming op de interesse van de bewoner. Daarnaast wordt ook individueel, op 
maat aandacht besteed aan zingeving en zinvolle tijdsbesteding.  

 
✓ Wooncomfort: het RSH is bezig met nieuwbouw omdat het huidige gebouw niet meer 

voldoet aan de wet- en regelgeving.  Cliëntenraad is intensief betrokken bij de nieuwbouw.  
Er is intensieve informatievoorziening op gestart met bewoners, kinderen en  
mantelzorgers. Bewoners hebben de beschikking over een algemeen atelier, concert-
theaterzaal, en in veel gevallen een eigen atelier of muziekstudio. 
 Resultaat: De nieuwbouw heeft vertraging opgelopen t.g.v. procedures welke door externe 
partijen zijn opgestart. Op moment van schrijven (feb. 2018) heeft het Rosa Spier Huis de 
juridische strijd gewonnen, de grond aangekocht en zal naar verwachting in mei gestart 
worden met de bouw. De verhuizing zal eind 2019 plaatsvinden.  

✓ Zingeving: Naast algemene zingeving vanuit ons specifieke karakter wordt hier ook 
individueel aandacht aan besteed. De Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende/Verpleegkundige heeft intensief contact met zijn/haar bewoner. Er is een 
open cultuur om vragen rond zingeving, ouder worden, levenseinde te bespreken. Indien 
nodig wordt altijd in overleg met de bewoner een geestelijke (pastor, dominee, rabbi), 
humanistisch raadsvrouw of huisarts ingeschakeld.  

✓ Zinvolle Tijdsbesteding: Activiteiten die worden georganiseerd, hebben raakvlakken met 
het specifieke karakter van ons huis en de achtergrond van de bewoner. Dat kan zijn op het 
gebied van muziek, zoals optredens, uitstapjes naar het Concertgebouworkest, het 
beluisteren en bespreken van muziek. Voor beeldhouwers en schilders worden workshop 
georganiseerd voor modeltekenen en uitstapjes naar musea. (zie hoofdstuk 3) 

✓ Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding: het RSH is van mening dat onze 
bewoners primair zelf mogen bepalen hoe zij erbij willen lopen. Het begrip ‘verzorgde 
kleding’ vinden wij betuttelend en in tegenspraak met de autonomie.  Er wordt nog veel 
aan beeldende kunst gedaan, waardoor men ook in werkkleding kan rondlopen. Zolang een 
ander daar geen last van heeft (hinderlijke geuren) en er geen dreiging is van ernstige 
hygiënische gevaren laten wij onze bewoners hierin vrij. 

✓ Familie- participatie en inzet vrijwilligers: Aangezien wij een landelijke functie hebben, 
hebben wij te maken met familieleden die op grote afstand kunnen wonen.  Wel hebben 
we zo’n 50 vrijwilligers uit de regio. In de Cliëntenraad zit momenteel ook een familielid. 
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Het contact met familie/mantelzorgers vindt of telefonisch plaats of wordt gepland als 
familie op bezoek komt. Wij ervaren dat wij over het algemeen goed contact hebben met 
de familie. Wij hebben een vaste groep vrijwilligers die al vele jaren bij het Rosa Spier Huis 
betrokken zijn. Zij worden ingezet bij gezamenlijke activiteiten (theatervoorstellingen, 
koffie schenken, ondersteunen bij activiteiten etc.) en individuele activiteiten 
(ziekenhuisbezoek, boodschappen doen, wandelen etc.) 
 

2.3.  Veiligheid 
Vereisten: “zorgorganisaties streven naar optimale veiligheid. Dit moet in balans zijn met de 
persoonlijke vrijheid en het welzijn van cliënten.  Organisaties gebruiken twee manieren om de 
basisveiligheid te borgen; meten indicatoren en leren en verbeteren.  
 
✓ De 4 thema’s overlapten deels met de ontwikkelafspraken die wij met het zorgkantoor 

gemaakt hadden. Deze thema’s waren:  

• Medicatieveiligheid: ontwikkelafspraak met zorgkantoor. Dit was vastgelegd in 

Ontwikkelplan WLZ 2017. De voortgang wordt periodiek besproken in het werkoverleg 

Zorg.  Tevens worden medicatiemeldingen vastgelegd in MIC/MIM-rapportage. De 

rapportage werd driemaandelijks besproken met de bestuurder en de Cliëntenraad. 

Om de medicatieveiligheid verder te vergroten, zijn we in overleg met de apotheek, in 

december 2017 gestart met Medimo. Medimo is een digitaal geneesmiddelen 

distributiesysteem. Medimo is in december als pilot gestart op de 1e etage en in januari 

2018 in het hele huis ingevoerd. Het Zorgkantoor heeft eind 2017 geconstateerd dat 

deze ontwikkelafspraak gerealiseerd is.  

• Decubituspreventie: decubitus komt nagenoeg niet voor. Preventief wordt 2jaarlijks een 

risicometing gedaan. Hierbij wordt de bewoner gewogen en wordt de voedingstoestand 

in beeld gebracht. Ook wordt gekeken of iemand incontinent is. Tweemaandelijks is er 

een overleg met de diëtiste om mogelijke voedingsproblemen te bespreken. In die 

uitzonderlijke gevallen waarbij er wel sprake is van decubitus, is er frequent overleg met 

huisarts en zo nodig een wondverpleegkundige. Daarnaast is er een uitgebreid decubitus 

protocol aanwezig, welke als handleiding gebruikt wordt.  

• Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen: Middelen & Maatregelen 

worden sporadisch toegepast. De maatregelen die wij gebruiken zijn bedhekken en 

tafelblad. Het gebruik van bedhekken en tafelbladen gebeurd altijd in nauw overleg met 

familie/ mantelzorger. Een enkele keer geeft de bewoner het zelf aan prettig te vinden 

wanneer de bedhekken gebruikt worden. Ook in die gevallen wordt dit vastgelegd. Er 

wordt altijd gekeken of er alternatieven zijn voor het toepassen van M&M, bijvoorbeeld 

het niet toepassen van bedhekken, maar het gebruik van valmatten. Maandelijks vindt er 

een evaluatie plaats of de M&M nog toegepast moet worden. 

• Preventie acute ziekenhuisopnamen: acute ziekenhuisopnamen proberen wij altijd te 

voorkomen, omdat onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen een negatief effect 

heeft op het welzijn en welbevinden van de bewoner. Wanneer iemand ander gedrag 

laat zien, wordt altijd urine gestript om te kijken of iemand een blaasontsteking heeft. Is 

dit het geval wordt daarover contact opgenomen met de huisarts. Valincidenten zijn niet 

altijd te voorkomen. Dit is passend bij de doelgroep. Het komt ook bij ons voor dat 

iemand een heupfractuur oploopt door een valincident. Wij houden dagelijks contact 

met het ziekenhuis en zodra het maar enigszins mogelijk is, laten we de bewoner weer zo 

snel mogelijk naar het Rosa Spier Huis terug keren. 
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✓ Meten met indicatoren: de nulmeting m.b.t. ‘indicatoren basisveiligheid over 2017 via ZIN’ 
met peildatum 1 december 2017 zijn aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. 
Deze metingen hebben betrekking op 4 indicatoren, te weten: 

o  Medicatieveiligheid 
o Decubituspreventie 
o Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
o Advance care planning 

 
In het vierde kwartaal 2018 zal opnieuw een meting plaats vinden, de resultaten (verschil met 
nulmeting) zullen dan geanalyseerd worden en indien noodzakelijk zullen verbetermaatregelen 
genomen worden  

 
✓ Leren en verbeteren:   

o Beschikt over een incidentencommissie: RSH heeft MIC/MIM-commissie  
▪ De Melding incidenten (MIC) en Melding incidenten medewerkers (MIM) 

procedures worden uitgevoerd conform de eisen. Per kwartaal is een 
rapportage voorzien als onderdeel van het KPI-rapport dat ook wordt 
gedeeld met de RvT, CR en OR.  

▪ Het kwartaalverslag en jaarverslag worden besproken met CR en RvT. 
▪ De PDCA-cyclus is van toepassing. Voortdurend wordt gezocht naar 

verbetermogelijkheden welke vervolgens worden doorgevoerd en 
geëvalueerd. 

o Incidenten en afwijkingen worden met betrokken personen individueel besproken 
 

2.4. Leren en werken aan kwaliteit 
Naast het werken en leren aan kwaliteit, zoals opgenomen on ons kwalteitsplan 2017 zijn in de 2e 
helft van 2017 drie rapporten/onderzoeken verschenen 
a) Prezo tussentijdse audit; d.d. 26 september 2017, de conclusie luidt als volgt: “Tijdens de 

eerste tussentijdse audit heeft Rosa Spier Huis laten zien dat er zichtbaar gewerkt wordt aan 
de continue verbetering van de kwaliteit. Alle aandachtspunten uit de vorige audit zijn 
opgepakt. Daarnaast worden er prioriteiten gesteld vanwege de kleine omvang van de 
organisatie. De nadruk ligt op de nieuwbouw. Bij het stellen van prioriteiten wordt de vraag 
gesteld ”draagt dit bij aan de behoeften en verlangens van de bewoners”.  Er zijn geen 
nieuwe aandachtspunten benoemd.  

b) Inspectierapport n.a.v. bezoek inspectie; Op 16 augustus 2017 bracht de Inspectie een 
onverwacht bezoek aan het Rosa Spier Huis. Het Rosa Spier Huis werd in de gelegenheid 
gesteld om te reageren op het conceptrapport. Helaas werden niet al onze aanpassingen 
overgenomen. Het Bestuur/Management Team heeft inmiddels een zgn. resultaatverslag 
ingediend bij de Inspectie. Op 29 januari 2018 ontvingen we een brief van de inspectie 
waarin deze meldt dat resultaatverslag voldoende vertrouwen geeft en de inspectie daarmee 
het toezichtbezoek afsluit 
 
De volgende verbeterpunten zijn opgenomen in het resultaatverslag:  
o Norm: Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg, 

ondersteuning en risico’s op basis van wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 
van de cliënt.  

• Vanaf januari 2018 zal voor bewoners met onbegrepen gedrag, 6-wekelijks 
probleemgedrag besproken worden. De zorgcoördinator zal deze gesprekken plannen. 
De gesprekken zullen vastgelegd worden in het E.C.D. De huisarts zal vervolgens bepalen 
in welke situaties een psycholoog of specialist ouderen geneeskunde ingeschakeld zal 
worden. Dit is inmiddels opgestart.  
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o Norm 4.2.2: Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit gehele 
proces wordt inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier  

• Het elektronisch cliënten dossier (ECD)dat bij het Rosa Spier Huis in gebruik is, is 
niet afdoende ingericht om de PDCA-cyclus te doorlopen. De leverancier kan dit 
niet verhelpen en daarom hebben wij besloten dat wij overgaan naar een andere 
softwareleverancier van een ECD. Bij de selectie van een nieuwe leverancier/ECD is 
het een keiharde eis dat het softwarepakket de uitvoering van de PDCA 
ondersteunt, inclusief het evalueren en bijstellen van doelen. Dit zal uiterlijk 31-12-
2018 in gebruik genomen zijn.  

 
o Norm: De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 

afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen  

• Gezien de demografische ontwikkelingen zal het aantal dementerenden in de 
komende jaren fors toenemen. Om op deze toenemende zorgvraag te kunnen 
inspelen, zullen wij de kennis en kunde op gebied van psychogeriatrie verbeteren. 
Hiervoor zullen jaarlijks 2 medewerkers geschoold worden tot Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). Zij zullen specifiek ingezet worden bij cliënten 
met probleemgedrag. Daarnaast zal voor de medewerkers scholing en bijscholing 
gegeven worden op het gebied van psychogeriatrie. Dit betreft vrijwilligers, 
huishouding, receptie en keukenmedewerkers  

• Het Rosa Spier Huis heeft een meerjarenopleidingsplan dat online op onze website 
terug te vinden in het kwaliteitsplan “kwaliteitskader Verpleeghuiszorg”. Dit plan én 
het meerjarenopleidingsplan wordt jaarlijks aangepast aan (demografische) 
ontwikkelingen en onze personeelssamenstelling.  

• Vanaf 1 januari zullen 2 medewerkers in plaats van 1 medewerker in de nachtdienst 
zijn. Op deze manier kunnen we beter inspelen op de zorgvraag van de cliënten in 
de nacht.  

 

o Norm: Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen en buiten de organisatie.  

• Het Rosa Spier Huis is een verpleeghuis zonder behandeling. Wij hebben dus geen 
behandelaren in dienst. Deze worden op verwijzing van de huisarts, uit de 1e lijn 
ingezet. Medewerkers hebben niet de bevoegdheid om op eigen initiatief een 
psycholoog of andere behandelaar in te zetten. Daar is altijd een verwijzing van de 
huisarts voor nodig.  

• In het eerste kwartaal van 2018 zullen wij met de huisartsen bespreken hoe dit 
probleem opgelost kan worden (dit punt hangt samen met het eerste punt bij 
onderdeel b).  

 
o Norm: De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 

veiligheid van zorg. De inspectie refereerde hierbij aan het feit dat een (particuliere) bewoner 
gemeld had nog geen plattegronden van de nieuwe appartementen ontvangen te hebben en 
concludeerde daarop dat de informatievoorziening onvoldoende was.  

 

• Er zijn vanaf voorjaar 2016, 14 Nieuwbouw nieuwsbrieven uitgebracht. Ook zijn er 
vier bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners (en hun kinderen) waarbij zij op de 
hoogte zijn gebracht over de nieuwbouw en vragen konden stellen.  

• Informatie over hoe de appartementen eruit gaan zien was op het moment van het 
inspectiebezoek wel bekend maar nog niet gedeeld met bewoners omdat deze 
technische tekeningen nog omgezet moest worden naar begrijpelijke /leesbare 
plattegronden. Op 21 september jl. is er weer een nieuwbouw bijeenkomst geweest, 
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waarbij gedetailleerde informatie en plattegronden van alle appartementen verstrekt 
zijn.  

• Ook in 2018 houdt de directeur maandelijks een inloopspreekuur nieuwbouw waarbij 
men met alle vragen terecht kan. Ook is het mogelijk om tussentijds een afspraak te 
maken met de directeur of binnen te lopen als de deur open staat. Ook dit wordt 
regelmatig gecommuniceerd.  

• Ook in 2018 zullen regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden worden en 
nieuwsbrieven worden verspreid.  

• Ongeveer een jaar voor de verhuizing zal met alle bewoners individueel 
gesproken worden over de toewijzing en hun persoonlijke toekomstige huisvesting 
(intramuraal, extramuraal of particulier). De ‘spelregels ’rond deze toewijzing zijn al 
diverse malen gecommuniceerd in nieuwsbrieven en bijeenkomsten.  
 

c. Facit Clienttevredenheidsonderzoek: dit onderzoek vond plaats in oktober/november 
2017, de rapportage werd in januari/februari besproken met CR, OR, Diensthoofden en 
RvT.  In de voortgangsrapportage kwaliteitsplan 2018 zijn de diverse verbeterpunten 
opgenomen.  
 

d. Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag opgesteld 
o Kwaliteitsplan: stond per 1 juli 2017 online, is opgesteld in overleg met CR, OR en 

diensthoofden. Het plan voor 2018 stond eind 2017 al online.  
o Het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk op 1 juli volgend op het betreffende 

verslagjaar aanleveren aan de openbare Database van Zorg. Inst. Nl.   < 1 juli 2018 
(http://rosaspierhuis.nl/over-kwaliteit/kwaliteitsverslag2017) 

 
e. Verpleeghuizen vormen met twee andere zorgorganisaties een lerend netwerk. 

Onderling vinden werkbezoeken en intervisies plaats: (deel uitmaken van lerend 
netwerk) 

o Uitwisseling met Nusantara loopt; kennismaking op beide locaties heeft 
plaatsgevonden, vervolgafspraken voor 2018 gemaakt.  

o Uitwisseling vindt níét plaats op ‘de vloer’; de privacy en autonomie van 
bewoners is cruciaal. RSH is van mening dat het gedwongen introduceren van 
vreemden aan bewoners niet strookt met de autonomie en gevoel van veiligheid. 
In de praktijk is gebleken dat bewoners al moeite hebben om een nieuwe 
stagiaire toe te laten. 

o Uitwisseling van circa 15 van de medewerkers per jaar, gedurende 1 dagdeel is 
het maximaal haalbare. Indien meer geld beschikbaar komt kan dat uitgebreid 
worden 

o Uitwisseling stagiaires met Nusantara zal nader besproken worden. 
o Uitwisseling momenteel met één organisatie, gezien kleine omvang van onze 

organisatie en het omvangrijke nieuwbouwproject is dat het hoogst haalbare 
 

f. Er vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante 
beroepsorganisatie.  RSH is kleine organisatie zonder behandeling, met het PREZO 
Keurmerk. Vanaf 2019 mogelijk BOPZ-status, dan is het mogelijk wel meer relevant.  
Vooralsnog wordt dit niet ingepland, heroverweging in 2020 (Na verhuizing)  
 

g. Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1-1-18 over een 
kwaliteitsmanagementsysteem Randvoorwaarden: RSH heeft PREZO Gouden Keurmerk 
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h. Opleiding/ scholing en klinische lessen:  
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Beroepsbegeleidende leerlingen 2017 2018 2019

# in opl # in opl # in opl

Helpende niveau 2 1

Helpende plus niveau 2 1

Verzorgende niveau 3 1 1

Verpleegkundige niveau 4 2 2

Gespecialiseerd Verzorgden Psychogeriatrie 0 2 2

Beroepsopleidende Leerlingen

Verzorgende niveau 3 (stagiaires) 1 1

Verpleegkundige niveau 4 (stagiaires) 2 1

Stageaires overig

muziektherapeut/ muziekdocent 3

stageaire SPW

maatschappelijke stage 4

Overige Invididuele opleidingen toelichting 2017 2018 2019

VCA /VPNEN Hoofd TD 1

Integraal management voor Voedings- en Restauratieve DienstChef Keuken 1

Meldplicht Datalekken ICT 1

HRM in Gezondheidszorg, introductie medew. Bew. Adm 1

microsoft cursus Power Pivot en Power BI Hoofd Fin/Adm 1

Beheer brandmeldinstallaties Hoofd TD/FM 0 1

Preventiemedewerker Hoofd TD/FM optie nnb 0 1

AVG Functionaris gegevensbescherming optie 0 1

Management/Facilitair Management optie / Hoofd FM 0  1

managementopleiding hoofd Keuken 0 1

management Teamcoördinator Zorg 0 1

Klinische Lessen 2017 2018 2019

Pneumonie 30-okt

Depressie bij ouderen 14-dec

Decompensatio Cordis 8-feb

Leerling Begeleiden 12-apr

COPD 14-jun

Delier 16-aug

Urineweginfecties 25-okt

Blaaskatheter

wonrdbehandeling

Total Hip

incontinentie
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2.5.  Leiderschap, Governance en Management 
Visie op leiderschap: de directie /bestuur zijn voorwaardenscheppend en ondersteunend. Het 

primaire proces staat centraal.  

• Vereiste: Benoeming professional in RvB of structureel overleg met RvB – professionals 
Het RSH kent een éénhoofdig Bestuur.  De bestuurder heeft wekelijks overleg met de 
adjunct-directeur Zorg en daarnaast vindt bijna dagelijks overleg plaats. 
De adjunct-directeur heeft structureel overleg met zijn zorgcoördinatoren en medewerkers. 
Het RSH is een kleine organisatie met korte lijnen.  
 
De adjunct-directeur is zorgprofessional (BIG Geregistreerd). De bestuurder was in het verre 
verleden verpleegkundige, thans niet meer BIG geregistreerd.  
 

• Vereiste: RvB loopt mee op werkvloer 
Het RSH is een kleine organisatie. De bestuurder ziet dagelijks bewoners en kent hen bij 
naam.  Tijdens voorstellingen etc. helpt de bestuurder de bewoners desgewenst naar hun 
plaats, bij het drinken etc.  Bij afwezigheid adjunct-directeur is de bestuurder direct 
aanspreekpunt voor zorgcoördinatoren en andere diensthoofden.  
 

•  Vereiste: Werken volgens Zorgbrede Governance Code 
Het RSH werkt volgens deze code.  M.b.t. de nieuwe Code is in 2017 een project gestart en 
hebben RvT en Bestuurder gezamenlijk een analyse gemaakt van de stand van zaken binnen 
het RSH m.b.t. de eisen vanuit de nieuwe Code. Op de meeste punten bleek het RSH al te 
voldoen aan de eisen, wél werden verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Er werd een 
actieplan opgesteld en uitgevoerd. I.v.m. wisseling van de Voorzitter in het voorjaar 2018 zijn 
bepaalde acties doorgezet naar 2018 (bijvoorbeeld definiëren van een toezichtvisie). De 
voortgangsnotitie staat op de agenda van de RvT.  Daarnaast zal de Governance Code 
jaarlijks op de agenda van de RvT worden gezet.  
 

• Vereiste: RvB eindverantwoordelijk voor toepassing Kwaliteitskader, RvT ziet hierop toe 
Bestuurder heeft actieve rol in het (gezamenlijk met CR/OR/adjunct-directeur, medewerkers) 
opstellen van het kwaliteitsplan en verslag.  Het plan en verslag worden besproken met de 
Rvt, dit wordt genotuleerd.   
 

• Vereiste RVB stimuleert oprichting Verpleegkundige Adviesraad (VAR). 
Gezien de beperkte omvang van de organisatie zal het RSH dit punt niet opvolgen.  In de OR 
hebben vertegenwoordigers van de disciplines zitting. Er vindt veelvuldig intensief overleg 
plaats.  
 
Samenwerking met RVT 
De samenwerking met RVT is, met name vanwege de nieuwbouw, intensief.  Er heerst een 
sfeer van openheid en toegankelijkheid, er is onderling vertrouwen en acceptatie en RvT en 
Bestuurder zijn volhardend in realisatie van de doelstellingen. Deze gezamenlijke normen en 
waarden zijn tijdens het overleg over de Governance code gezamenlijk benoemd.  
 
Samenwerking met OR 
Het Rosa Spier Huis vindt de samenwerking met OR zeer belangrijk, in dat kader én  
in het kader van de nieuwe Zorgbrede Governance code, heeft een gesprek plaatsgevonden 
over de ‘samenwerking’ ; wat zijn de normen, waarden en omgangsvormen die belangrijk 
gevonden worden en hoe verloopt de samenwerking. (In OR termen een zgn. “artikel 24 
overleg). Ook in 2018 zal de samenwerking weer worden geëvalueerd. 
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Samenwerking met Cliëntenraad 
Deze samenwerking is zeer belangrijk én intensief, i.v.m. de nieuwbouw. Eind 2017 zijn er 
verkiezingen geweest. Drie leden zijn aangebleven en versterkt met twee nieuwe leden.   In 
2018 zal de nieuwe CR onderling de taken herverdelen. Het Bestuur van RSH wil eind 2018 de 
samenwerking ook evalueren. 

  

2.6.  Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken tijdelijke 
norm bezettingsnormen die beschreven zijn in paragraaf 6 totdat de sector landelijke totdat 
de sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en 
vakbekwaam personeel.  
 

o Tijdelijke norm: Art. 6.3.1: Aandacht aanwezigheid en toezicht:  
▪ Tijdens zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (opstaan/naar 

bed/ intake en rond sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar 
om deze taken te verrichten. Wij voldoen vanaf januari 2018 aan deze eis. De 
aanvullende financiële middelen (ophoging tarieven) die beschikbaar zijn 
gesteld werden uitgegeven aan het uitbreiden van de nachtbezetting. 

▪ Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of 
gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners aandacht te 
geven/toezicht te houden. Wanneer bewoner ruimte moet verlaten is er 
iemand aanwezig om dit op te vangen. Daarbij kan ook gedacht worden aan 
familie/vrijwilliger. Dit kwaliteitskader vraagt wel nadrukkelijke aandacht 
voor afbakening tussen professionele verantwoordelijkheid en inzet van 
familie/vrijwilligers. In de avond zijn tot 19.00 u twee medewerkers aanwezig 
in de huiskamer.  Er zijn bewoners die het prettig vinden om langer te 
blijven. De autonomie van de bewoner staat voorop, wij sturen deze dus niet 
naar zijn/haar kamer, een bewoner zit in zijn eigen huiskamer ook alleen. 

▪ In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die 
de juiste kennis/competenties heeft om separaat van zorgtaken aandacht te 
besteden aan zingeving/ zinvolle dag-invulling van cliënten: We hebben door 
de weeks: 76 uren activiteitenbegeleiding beschikbaar. Deze medewerkers 
worden ingezet voor groepsactiviteiten en individuele activiteiten, 
waaronder ontbijtproject, bewegen voor ouderen en muziek voor 
dementerenden.  In het weekend zijn er regelmatig voorstellingen of 
openingen. Ook zijn er dan vrijwilligers beschikbaar.  

▪ Zorgverleners die in direct contact zijn met bewoners kennen hun naam en 
zijn op de hoogte van persoonlijke wensen/achtergrond. Het RSH voldeed en 
voldoet aan deze eisen.  
 

o Art. 6.3.2: Kennis en vaardigheden 
▪ Er is altijd iemand aanwezig die met zijn/haar kennis aansluit bij zorg vragen 

en zorgbehoefte en bevoegd en bekwaam is voor die taken: Het RSH voldoet 
hieraan in 2017 

▪ Op iedere locatie (KVK) voor cliënten met indicatie verblijf/verpleging /24/7 
binnen 30 minuten een BIG geregistreerd verpleegkundige ter plaatse. Het 
RSH voldoet hieraan. 

▪ Er is 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on) geplande zorg, 
vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (mobiel 
team), inroepen specialist, SOG, overleg medisch specialist, gedragskundige, 
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tijdelijke overplaatsing naar andere afdeling, inschakelen centrum voor 
consultatie en expertise, ingang zetten’ meer zorg’.  RSH voldoet hieraan. 
 

o Artikel 6.3.3. Reflectie, leren en ontwikkelen: 
▪ Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en te 

ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. Omvang en aard 
hiervan is vastgelegd in kwaliteitsplan.  Cao-afspraken hierover worden 
nageleefd en de beoogde CAO gelden worden hiervoor ingezet. Rosa Spier 
Huis voldoet hieraan, zie 2.4  

▪ Er is voldoende tijd om als E.V.V ér deel te nemen aan multidisciplinair 
overleg: Het RSH voldoet hieraan 

▪ Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van 
verpleeghuiszorg. Een deel van de deskundigheidsbevordering besteed 
aandacht aan deze (multidisciplinaire) aspecten: Er vindt veel training on the 
job plaats. Verder vindt 3x per jaar overleg plaats met Fysiotherapeut, 
Ergotherapeut en diëtiste. 

▪ Er worden regelmatig klinische lessen gegeven, dit is vastgelegd in een 
klinische lessenplan dat is opgenomen in het meerjarenopleidingsplan (zie 
2.4)  

▪ Scholingsbeleid: er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende 
zorgverleners dat hun vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt. Zie 2.4/ 
 

▪ Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling 
aan de orde komen: deze vinden 1x per 2 jaar plaats, Rosa Spier Huis voldoet 
aan deze eisen. 

▪ De personeelssamenstelling in haar dimensies zoals beschreven in artikel 6, 
zijn onderdeel van het kwaliteitsplan en worden jaarlijks geëvalueerd in het 
kwaliteitsverslag.  Vooruitlopend hierop publiceert elke zorgorganisatie de 
gegevens van 2017 uiterlijk op 1-7-2017 op zijn website. Deze gegevens 
werden gepubliceerd op onze website in het kwaliteitsplan 2017 (juli) en het 
kwaliteitsplan 2018. (nu online) 

 

2.7.  Gebruik van hulpbronnen 
Vereisten: benodigde hulpbronnen en wijze waarop deze dienend zijn aan een primair proces 
worden vanaf 2017 beschreven in een kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van het 
kwaliteitsverslag, bespreken met interne en externe stakeholders en update van het 
kwaliteitsplan. 
▪ Het meerjarenbeleid en plannen rond gebruik van hulpbronnen is vastgelegd in het 

algemene meerjarenbeleidsplan 2017-2019 dat gepubliceerd is op onze website. 
▪ Voor intern gebruik zijn gedetailleerdere versies en actieplannen opgesteld  

▪ Ook zijn (meerjaren)begrotingen opgesteld.  

▪ Voor meer details wordt verwezen naar het meerjarenbeleidsplan op onze website 

2.8.  Gebruik van informatie  
Vereiste: Minimaal 1x per jaar cliëntervaringen verzamelen middels erkende instrumenten, 

(instrumentkeuze in 2017 vrij) 

Onderzoek najaar 2017 is uitgevoerd. Het RSH voerde dit tot nog toe tweejaarlijks uit maar zal dit 
i.v.m. bovengenoemd vereiste jaarlijks gaan doen. Vooralsnog wordt de huidige methode 
(persoonlijke interviews, CQ-index) voortgezet, in afwachting van de nieuwe ‘erkende’ lijst van 
instrumenten. 
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Deze rapportage werd begin 2018 besproken met CR, OR, en diensthoofden, gezamenlijk werden 
verbeterpunten geïdentificeerd.  Dit is verder opgenomen in het kwaliteitsplan 2018.  

  
Vereiste: Minimaal 1x per jaar Net Promotor Score (NPS) aanleveren aan ODB (mag ook 
aanbevelingsvraag Zorgkaart zijn). De informatie m.b.t. NPS is onderdeel van het jaarlijkse 
kwaliteitsverslag en dient jaarlijks uiterlijk per 1 juli volgend op het verslagjaar aangeleverd te 
worden bij openbare database van het zorginstituut. RSH heeft dit aangeleverd en zal dat ook in 
2018 weer doen.   
NPS-eind 2017/begin 2018 was 17,1 %.  Gezien de kleine aantallen is statische relevantie NIET 
vast te stellen.  (opm. in de NPS  is uitgegaan van de respondenten met zorgindicatie (n= 28) en 
NIET die van particuliere bewoners.  

3. Overig: activiteiten en inzet extra middelen Waardigheid en Trots 
Het Rosa Spier Huis organiseert een scala aan activiteiten, al dan niet openbaar. 

a. Vaste activiteiten (besloten) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de wekelijkse vaste activiteiten voor meerdere bewoners vinden ook individuele 
activiteiten plaats (bijv. muziek luisteren/spelen). 

b. Extra activiteiten, vanuit extra budget Waardigheid en Trots 
Aantal activiteiten en deelnemers (bewoners) per kwartaal (Q) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 
2017 

Activiteiten 13 11 11 13 48 

Deelnemers 161 93 114 137 505 

  
Bij de start van het project ‘Waardigheid & Trots’ (september 2016) is er onder bewoners een 
onderzoek gehouden m.b.t. de wensen rondom activiteiten. De resultaten hiervan zijn 
verwerkt en diverse voorstellen van bewoners zijn afgelopen jaar omgezet in concrete 
activiteiten. Denk hierbij aan: museumbezoek, lunchconcerten in het concertgebouw, 
lezingen, diverse workshops (etsen, modeltekenen), uitstapjes met koffie & gebak, etc.  
 
Er hebben in 2017 meer activiteiten plaatsgevonden dan oorspronkelijk gepland. In plaats 
van twee zijn er nu gemiddeld zo’n vier extra activiteiten per maand georganiseerd. Twee 
‘grote’ activiteiten zoals: uitstapjes of een workshop in huis, en wat ‘kleinere’ activiteiten 
zoals het vertonen van een documentaire of bijvoorbeeld poffertjes eten in Laren. De 

Tijdstip Activiteit 

Maandag - 10.45 Boekbespreking 

Maandag - 15.00 Beweging 

Dinsdag - 10.00 * Beeldend werken 

Woensdag - 10.00 * Wandelclub 

Woensdag - 10.00 * Beeldend werken 

Woensdag - 15.00 Zangactiviteit 

Woensdag - 15.00 Yoga 

Donderdag - 10.45 Boekbespreking 

Donderdag - 16.15 Hapje en een drankje 
(pannenkoeken) 

Vrijdag - 15.00 Muziekthema  
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belangrijkste reden hiervoor is dat alle bewoners zo profijt hebben van het budget voor deze 
activiteiten. Niet elke activiteit of uitstapje is geschikt voor iedere bewoner. Denk hierbij aan 
bewoners met bijvoorbeeld ernstige dementie of immobiliteit, en juist voor hen is het 
belangrijk deel te kunnen nemen aan activiteiten. Dit is dus ondervangen door diverse 
activiteiten aan te bieden.  

 
Bij een aantal activiteiten, met name die buitenshuis, is een tweede betaalde kracht ingezet 
namelijk een verzorgende. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal bewoners 
medicijnen gebruiken (dit vraagt een gekwalificeerde kracht i.v.m. voorbehouden 
handelingen), er bijvoorbeeld incontinentiemateriaal mee moet, of dat deelnemers 
begeleiding nodig hebben bij toiletbezoek, etc. 
 

c. Openbare activiteiten  

 

Voorstellingen en tentoonstellingen 2017

8-1-2017 Camiel Boomsma klassiek muziek

15-1-2017 Toeac klassiek muziek

17-1-2017 Peter Bark klassiek muziek

22-1-2017 Sjoerd Kloppenborg klassiek muziek

29-1-2017 Desalniettemin kleinkunst

5-2-2017 Roos Schuring tentoonstelling 

21-2-2017 Ensemble Lumaka klassiek muziek

4-3-2017 Fred Leeflang jazz

13-3-2017 Alma Mahler toneel

2-4-2017 Fay Claassen Jazz

9-4-2017 Wim Jonkman tentoonstelling 

24-4-2017 Om Alles Elske Rollema kleinkunst

1-5-2017 Delta Piano Trio klassiek muziek

12-5-2017 Xenia Evers klassiek muziek

10-6-2017 Try-out  Concerto Cherise klassiek muziek

11-6-2017 Werk uit eigen huis tentoonstelling 

29-6-2017 Ode Cora Canne Meijer klassiek muziek

20-8-2017 Emo Verkerk tentoonstelling 

1-9-2017 Pr. Christina Concours klassiek muziek

10-9-2017 Weet je nog wel kleinkunst

15-9-2017 Bach2Ways klassiek muziek

25-9-2017 Ijzerlooij en Adami klassiek muziek

15-10-2017 Paul Overhaus tentoonstelling 

16-10-2017 Smacht - toneelgr.plankgas toneel

5-11-2017 Fancy Fiddlers klassiek muziek

12-11-2017 Duo Rinascente klassiek muziek

26-11-2017 Try-out Noortje Vredeveld klassiek muziek

10-12-2017 Brinkgreve tentoonstelling 

18-12-2017 Ruysdael Kwartet klassiek muziek

totaal bewoners 1142

bezoekers 1300

totaal  2442
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4. Cliëntoordelen 
In het najaar voerde Facit een cliëntwaarderingsonderzoek uit met de CQ. Index.  Dit rapport is 

gepubliceerd op de website  https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2018/02/Facit-CQI-

rapportageRosa-spier-Huis-2017def.pdf. 

Dit rapport werd februari 2018 besproken met Cliëntenraad, diensthoofden, MT en Raad van 

Toezicht. De verbeterpunten werden opgenomen in het kwaliteitsplan 2018, dat eveneens terug te 

vinden is op onze website. 

Aan dit onderzoek werkten 42 van de circa 70 bewoners mee. De bewoners gaven het Rosa Spier 

Huis een 8,0.  In vergelijking met de raadpleging uit 2015 zijn er kleinere verschillen (5 -6% maximaal) 

zowel in positieve als negatieve zin. Geen van de verschillen is significant bevonden. In vergelijking 

met het Facit- totaal scoren de meeste indicatoren van de huidige meting bij het RSH (iets) hoger. 

Het grootste verschil is op de indicator ‘Ervaren beschikbaarheid personeel (+14%).  

NPS eind 2017/begin 2018 was 17,1 % (hierbij is uitgegaan van de percentages respondenten met 
zorgindicatie (n=28)  (NIET die van particuliere bewoners) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2018/02/Facit-CQI-rapportageRosa-spier-Huis-2017def.pdf
https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2018/02/Facit-CQI-rapportageRosa-spier-Huis-2017def.pdf
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Actielijst status 31/12/2017 

 
 Actie Omschrijving Verantw Deadline Status Opmerking 

1 CQ Facit 
bewonerstevredenheid 
2016 

Verbeterplan opgesteld (feb 
2016) en geïmplementeerd 

MT/Jan  Gereed Terugkerend 
Opnieuw 
verbeterplan 
opstellen 
n.a.v. CQ 
2017 

2 Kwaliteitsplan 
opstellen 

 MT/i.s.mCR/ 
OR/ 
RvT 

1 juli 2017 Gereed  

3 CQ Facit 
bewonerstevredenheid  
2017 uitvoering 

 MT  Najaar 
2017 

Gereed   

4 Verbeterplan CQ 
bewonerstevredenheid 
onderzoek 2017 

 MT/CR Voorjaar 
2018 

  

5 Medewerkerstevreden- 
heidsonderzoek 2016 

Verbeterplan opgesteld 
 
Bespreken in werkoverleg 
 
Vastlegging afspraken in 
notulen 
 
 
Implementeren 
 
 
Pag 10/ verbeterpunten: 
Ontbreken signalerings 
Functie EPD bespreken met 
leverancier 
 
 
 
 
 
 
 
Verbetering registratie 
hulpmiddelen 

MT/OR 
 
 
Adj. Dir 
 
 
Adj. Dir 
 
Adj. Dir. 
 
 
Adj.Dir 
 
 
Adj Dir 

1-1-2017 
 
 
Mei/juni 17 
 
Mei juni 
Mei juni 
1-1-2017 
 
 
 
 
31/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gereed 

Gereed 
 
 
Gereed 
 
 
Gereed 
 
Gereed 12/7/17 
 
 
 
4/10 overleg met 
leverancier in OKT 
23/11/17: leverancier 
scheidt ermee uit/ 
nieuwe leverancier 
zoeken 2018/ dit punt 
meenemen  
 
 
Werkbespreking 13/7 
én 4/10  
 
Werkinstructie 
maken 
kwaliteitshandboek 

. 

6 Kwartaalbespreking 
voortgang 
kwaliteitsplan 

Op agenda OR/CR en MT  Best Loopt Loopt/gepland  

7 Nieuwe set indicatoren 
Verenso/V&V/IGZ  
Verplichte rapportage 
Per 1/1/18 

Bewaken wanneer 
beschikbaar 

Best 1-1-18 Afwachten   

8 Persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning (5.3) 
Verbeterpunten 

CV (na toestemming bewoner) 
opnemen in nieuwsbrief) 
Opnemen in procedure intake 
nieuwe bewoner.  

Adj.Dir 
 
 
 

24/8/2017 
 
 
 

Gereed 
 
 
 

Alleen als en 
(zoals) 
nieuwe  
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Checklist ter ondersteuning 
MDO / standaardvragen 
 
 
 
 
Inventarisatie digitale. 
Oplossingen m.b.t 
communicatie mantelzorgers 
 

 
 
 
Adj. Dir 
 
 
 
 
Adj.Dir 

 
 
 
1-9-17 
 
 
 
 
1-10-2019 
 
 
 
 

 
 
 
23/11 loopt 
(evalueren najaar 
2018) 
 
 
p.m. na verhuizing 
bekijken 

Bewoner dit 
wenst. 
 

9 Leren en werken aan 
kwaliteit; lerend 
netwerk 

Uitwisseling met Nusantara 
 
 
 
 
 
 
Overleg kleine 
zorginstellingen over 
kwaliteitskader 
 
 
3e partij toevoegen in overleg 
met Nusantara 

Adj.dir 
 
 
 
 
 
 
Bestuurder 
 
 
 
 
MT  

Loopt 
 
 
 
 
 
 
Periodiek 
loopt 
 
 
 
2018 

1e bijeenkomst bij 
vond plaats.  
Vervolgbijeenkomst 
bij Rosa S.  gepland 
 
 
 

 

10 Leiderschap en 
Governance (6) 

Implementatie nieuwe 
zorgbrede governance code 

Best/RvT 1-1-2018 Loopt, Plan iom RvT 
opgesteld en 
implementatie gestart.  
Besproken OR/CR/ RvT. 
23/11/Aantal acties 
lopen  
31/12 openstaande 
acties door naar 2018 
 
Daarna vast punt (1x 
per jaar) op agenda 
RVT/OR en CR 
 

 

11 Personeel 
samenstelling (6.1) 

Verbeterpunt: opstellen 
klinische lessenplan/ 
opnemen in 
meerjarenbeleidsplan 

Adjdir/ 
ZC 
 
 
 
Best 

Gereed 23/11 ontvangen/ 
wordt opgenomen in 
kwaliteitsplan 2018 
< 1 /1/2018  

 

12 PREZO-audit 2016 
verbeterpunten 
opvolgen 

 Adj. Dir Gereed  
 

 

13 Ontwikkelafspraken 
zorgkantoor 

Zie 4.5.  MT Gereed 
 

 

14 PREZO tussen audit  Adj dir Gereed  Def. Rapport 
ontvangen. (22/11)  
Besproken CR/OR. 
Geen actiepunten  

 

15 Kwaliteitsverslag 
opstellen 

 MT Voorjaar 
2018 

  

16 Kwaliteitsverslag 
bespreken 

OR/ CR/RvT MT Voorjaar 
2018 
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18 Kwaliteitsverslag 
publiceren 

 Best 1-7- 2018   

19  Kwaliteitsplan 2018  MT/i.s.m CR/OR  1-1-2018 
 

Gereed, elk kwartaal 
voortgangsbespreking 
CR en OR 

 

20 Preventiemedewerker Opvolging 
Taken/verantwoordelijkheden 
uitwerken/ actualiseren 

Adj. Dir Loopt  Hoofd TD 
Functieprofiel en 
taken geactualiseerd, 
afgestemd met OR  
training /bijscholing 
volgen.  

 

21 Rapport Bezoek 
inspectie 

Conceptversie ontvangen. 
Def. Versie ontvangen  

Adj. Dir Najaar 
2017 
Loopt 

Opstellen reactie/ 
verbeterplan. 
Versturen naar 
Inspectie. Bespreken 
met CR/OR//RvT 1e 
vergadering 2018 
 

 

 
 

 

 


