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1 Inleiding 

Zuyderland Zorgcentra is een onderdeel van Zuyderland Care, dat daarnaast uit Zuyderland Thuiszorg 

en Zuyderland Huishoudelijke Hulp bestaat. Zuyderland Zorgcentra heeft de volgende zorglocaties: 

• Aldenhof 

• de Baenje, met nevenlocatie: de Kollenberg 

• de Egthe, met nevenlocatie: ’t Pejjerhoes 

• Hoogstaete 

• Glana, met nevenlocaties: Aramis, Athos, Porthos, Verpleegunit Stein, Verpleegunit Beek 

en Zilverlinde 

• Lemborgh 

• Vastrada 

  

Daarnaast behoren de hospices Mariaveld en Daniken en (geclusterde) extramurale zorg in 

zorgappartementen tot Zuyderland Zorgcentra. 

 

Binnen de zorgcentra wordt zorg met en zonder behandeling  geboden aan ongeveer 1.250 cliënten 

met een ZZP-indicatie 4 t/m 10. De meerderheid van de cliënten heeft een ZZP-indicatie 4, 5 of 6 

(resp. ongeveer 20%, 50% en 20%). Tevens wordt zorg geboden aan een 40-tal cliënten die een ZZP 

indicatie 1-3 hebben of verblijven op basis van een indicatie voor Eerstelijnsverblijf. Naast de 

reguliere afdelingen voor psychogeriatrie beschikt Zuyderland Zorgcentra over twee gespecialiseerde 

afdelingen voor mensen met complex gedrag als gevolg van cognitieve aandoeningen.  

 

Zuyderland Care heeft de volgende zorgvisie en -missie: 

 

Zuyderland Care stelt de cliënt in staat zo lang mogelijk zijn eigen leven te leiden door middel van 

excellente en nabije zorg, uitgevoerd met passie en betrokkenheid, in nauwe samenwerking met 

partners in onze regio. 

 

Zuyderland Care is een zorgbedrijf waar betrokken professionals ondernemend invulling geven aan de 

zorgbehoeften van de cliënten. De zorgverlening bestaat uit een op elkaar afgestemd pakket van 

verpleging, verzorging en begeleiding. De zorgvragen van de cliënten bewegen zich op een continuüm 

van huishoudelijke ondersteuning in de eigen woonomgeving tot en met intramuraal multidisciplinair 

verleende verpleging en behandeling en palliatieve zorg, in combinatie met service- en 

dienstverlening. 

 

Leeswijzer 

Het kwaliteitsverslag is opgebouwd volgens de handreiking uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

In hoofdstuk 2 staat hoe in 2019 de kwaliteit van zorg op de acht thema’s van het Kwaliteitskader is 

geborgd en verbeterd. In hoofdstuk 3 zijn de indicatoren veiligheid, cliëntoordelen en leren en 

werken aan kwaliteit toegelicht. Uit het kwaliteitsverslag volgen verbeteracties die de basis vormen 

voor het kwaliteitsplan van het volgende jaar. 
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2 Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat per thema een aantal vereisten benoemd waaraan de 

organisatie moet voldoen. Reeds in het kwaliteitsverslag van 2017-2018 is te zien dat Zuyderland 

Zorgcentra voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. En daaraan voldoen we in dit verslagjaar 

nog steeds. In het kwaliteitsverslag 2019 wordt daarom niet per vereiste benoemd of Zuyderland 

Zorgcentra hieraan voldoet. In het verslag wordt per thema van het Kwaliteitskader gereflecteerd op 

de acties die in 2019 zijn uitgezet.  
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2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn een essentieel onderdeel van het dagelijkse werk binnen Zuyderland. In 2019 zijn de nieuwe kernwaarden van 

Zuyderland ontwikkeld die naadloos hierbij aansluiten: ‘Met aandacht. In samenhang. Verfrissend alledaags’.  

 

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om het kennen van de individuele cliënt. Deze zorg en ondersteuning vinden plaats binnen de relatie 

van de cliënt en zijn naaste, zorgverleners en zorgorganisatie. De contactverzorgende is een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt voor de cliënt en de 

naasten. Iedere cliënt heeft een individueel zorgleefplan waarbij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt leidend zijn, opgesteld conform de 

vereisten in het kwaliteitskader. In aanvulling hierop worden in het verzorgingsplan ‘Ik in een oogopslag’ voorkeuren, wensen en eventuele bijzonderheden 

op een handzaam formulier beschreven zodat medewerkers snel inzicht krijgen en de juiste zorg kunnen verlenen.  

 

In 2019 is geïnvesteerd in het borgen van de instrumenten voor persoonsgerichte zorg en het management op afdelingsniveau. 
 

Tabel 1: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning 

Doelstelling Uitkomsten 2019 

Op 31-12-2019 is, conform de Droom, op iedere afdeling van Zuyderland 
Zorgcentra een unitmanager aangesteld.  

Om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen leveren wordt een 
unitmanager in staat gesteld de cliënten en de medewerkers goed te 
kennen, signalen op te vangen en daar met aandacht op te anticiperen. Na 
een succesvolle pilot met één unitmanager per afdeling in 2017/8 is deze 
nieuwe organisatiestructuur gecontinueerd en is de doelstelling van één 
unitmanager per afdeling in 2019 gerealiseerd.  

Aan de hand van persoonlijke behoefte wordt doorlopend in 2019 iedere 
(nieuwe) unitmanager ondersteund in zijn werkzaamheden. De 
regiomanager bespreekt dit regelmatig in het bila-overleg met 
desbetreffende unitmanager.  

Facilitering en ondersteuning van unitmanagers is op basis van persoonlijke 
behoefte (maatwerk) geboden. Elke regiomanager heeft structureel bila-
overleg met de unitmanagers van zijn regio. Dit is binnen alle locaties 
geborgd. 

De medewerkers Zorg control monitoren continu/doorlopend of bij iedere 
cliënt het nieuwe verzorgingsplan ‘ik in een oogopslag’ aanwezig is. Wanneer 
dit niet het geval is wordt dit opgepakt met desbetreffende 
medewerker/unitmanager.  

Bij alle cliënten binnen de zorgcentra wordt het verzorgingsplan ‘ik in een 
oogopslag’ gebruikt. Borging van gebruik vindt plaats door de medewerkers 
zorgcontrol en unitmanagers. 

Op 31-12-2019 is het zorgleefplan van de hospices afgestemd op de 
vereisten van het kwaliteitskader palliatieve zorg.  

Voor beide hospices is het zorgleefplan aangepast en in gebruik conform 
richtlijnen. 
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Doelstelling Uitkomsten 2019 

Uiterlijk 30-06-2019 worden op iedere afdeling binnen Zuyderland 
Zorgcentra multidisciplinaire overleggen (MDO’s) georganiseerd.  

Op iedere afdeling van Zuyderland Zorgcentra zijn MDO’s ingericht. Eind 
2019 is gestart met een evaluatie van de MDO’s. Eventuele acties die hieruit 
voortkomen, worden in 2020 opgepakt. 

Op 31-12-2019 zijn alle acties en doelstellingen uit het jaarplan op het 
gebied van extramurale behandeling uitgevoerd/behaald en is er een nieuw 
jaarplan 2020 opgesteld. 

Acties en doelstellingen uit het jaarplan 2019 zijn grotendeels behaald. 
Openstaande acties en doelstellingen die niet zijn behaald, zijn 
doorgeschoven naar het jaarplan 2020. Eind 2019 zijn de voorbereidingen 
getroffen voor de nieuwe regeling ‘Geneeskundige Zorg voor Specifieke 
Patiëntgroepen’. 

In 2019 wordt de formatie cliëntbegeleiders met 20 FTE opgehoogd.  De cliëntbegeleider begeleidt en ondersteunt cliënten met het omgaan met 
gedrags-, geriatrische en/of psychiatrische problematiek, het functioneren in 
groepen, zinvolle dagbesteding en bij het bieden van structuur. Knel- en 
verbeterpunten t.a.v. de individuele cliënt worden eerder gesignaleerd en 
opgevolgd ter bevordering van de kwaliteit. In 2019 is de uitbreiding met 20 
FTE gerealiseerd.  

Introduceren functie Social Worker. De functie van maatschappelijk werker (‘Social Worker’) is geïntroduceerd 
om betere begeleiding te kunnen bieden bij veranderingen in het proces van 
ouder worden en (zorg)vragen. De maatschappelijk werker biedt begeleiding 
bij verwerking en acceptatie van opname, advies en bemiddeling bij 
praktische zaken zoals huisvesting en financiën, een luisterend oor en zoekt 
naar oplossingen in de zorg of verwijst naar andere professionals of 
instanties. Eind 2019 waren vier maatschappelijk werkers werkzaam binnen 
de zorgcentra.  

 

2.2 Wonen en Welzijn 

Het Kwaliteitskader onderscheidt vijf thema’s op het terrein van wonen en welzijn: zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam (verzorgde 

kleding), familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort. Zuyderland medewerkers hebben aandacht voor de individuele wensen en behoeften van 

cliënten als het gaat om zingeving, dagbesteding en verzorging. Binnen de verschillende zorgcentra worden activiteiten georganiseerd op locatie-, afdelings- 

en individueel niveau die aansluiten op de interesses van de bewoners. Cliënten kunnen laagdrempelig in contact komen met de geestelijk verzorger bij 

spirituele en zingevingsvraagstukken. Familie speelt een belangrijke rol in het leven van cliënten en Zuyderland biedt de ruimte de rol van mantelzorg 
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binnen de eigen mogelijkheden en zoals de cliënt dat graag wenst in te vullen. Verschillende activiteiten worden georganiseerd om mantelzorgers te 

ondersteunen en de samenwerking te vergroten.  

 

Op het gebied van wooncomfort zijn diverse activiteiten geïmplementeerd gericht op het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en 

mogelijkheden van de verschillende doelgroepen en zorg ‘zo thuis mogelijk’ te leveren. 

 
Tabel 2: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Wonen en Welzijn 

Doelstelling  Uitkomsten 2019 

In 2019 wordt er door de unitmanagers Dagbesteding en Welzijn gewerkt 
aan meer integratie/afstemming en communicatie tussen medewerkers 
Dagbesteding en Welzijn en zorgmedewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardigheid en Trots 

Per regio vindt er frequent een afstemmingsoverleg plaats tussen de 
centrale activiteitenbegeleiding en de medewerkers Dagbesteding en 
Welzijn op de afdeling. Op basis van o.a. de activiteitenplanning stemmen de 
medewerkers Dagbesteding en Welzijn op de afdeling continu af met de 
zorgmedewerkers. Door de woonhulpen die sinds medio 2019 op elke 
afdeling werken, hebben er nog meer individuele- en kleinschalige 
activiteiten op afdelingen plaatsgevonden. Verbeterpunten worden direct 
besproken en opgevolgd. Verbeteringen rondom de communicatie en 
integratie tussen de verschillende disciplines is hiermee afgerond en 
geborgd. 
 
Vanuit Waardigheid en Trots is er conform jaarplan gewerkt aan een 
multidisciplinaire samenwerking tussen interne disciplines en samenwerking 
met externe partners.  Het activiteitenaanbod wordt regelmatig geëvalueerd 
en aangepast op basis van de vraag en wens van de cliënt. Vanuit de 
deskundigheidsbevordering zijn er scholingen aangeboden voor o.a. het 
gebruik van middelen en materialen (voor woonhulpen) en bewegen 
(woonhulpen en medewerkers dagbesteding en welzijn). Ook is ingezet op 
de verdere verbetering van samenwerking met familie, mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

In 2019 worden op alle afdelingen minimaal 2 mantelzorgavonden 
georganiseerd of andere contactmomenten met mantelzorgers (individuele 
gesprekken). 

Binnen de afdelingen is op verschillende wijzen invulling gegeven aan de 
contactmomenten met families, o.a. door persoonlijke gesprekken en 
mantelzorgbijeenkomsten.  
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Doelstelling  Uitkomsten 2019 

In 2019 worden de werkgroep bijeenkomsten van het project 
Verpleeg(t)huis gecontinueerd en wordt besloten of het project wordt 
uitgebreid naar andere afdelingen.  

Volgens de werkwijze Verpleeg(t)huis (regionaal AWO-project) gaan 
mantelzorgers en medewerkers het gesprek aan over het verbeteren van de 
zorg en de eventuele problemen die zij ervaren. Tijdens tweemaandelijkse 
bijeenkomsten bespreekt de werkgroep knelpunten en zet verbeteracties 
uit. Een evaluatie heeft aangetoond dat zowel mantelzorgers als 
medewerkers de gesprekken waarderen en dat onderlinge communicatie is 
verbeterd. In 2019 is de werkgroep gecontinueerd op afdeling Zonnehook in 
Vastrada.  

In Q1 2019 worden de vrijwilligersfilmpjes voor werving gepubliceerd op 
platforms. 

Via de website van Zuyderland is het filmpje over vrijwilligerswerk bij de 
zorgcentra te bekijken (https://www.werkenbijzuyderland.nl/vrijwilligers). 
Tevens zijn in 2019 filmpjes geplaatst op sociale media.  

In Q1 2019 wordt een ‘ervaringsonderzoek’ uitgevoerd onder de vrijwilligers. 
Aan de hand van de resultaten worden opvallende zaken besproken met 
klankbordgroepen. Evt. vrijwilligersbeleid aanpassen. 

In 2019 is een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten 
zijn met een klankbordgroep vrijwilligers per regio besproken. Per regio is 
een verbeterpunt vastgesteld. Actie over alle zorgcentra: vanaf 2020 wordt 
scholing van vrijwilligers centraal aangeboden.  

In 2019 wordt start met de voorbereidingen van een Parkinson afdeling in 
Glana.  

Alle voorbereidingen zijn getroffen om per 1 januari 2020 van start te 
kunnen gaan met de nieuwe Parkinsonafdeling. De afdeling is fysiek 
aangepast om optimale zorg voor mensen met Parkinson te kunnen bieden. 
Medewerkers zijn gestart met scholingen of hebben deze afgerond. Eind 
2019 zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor 2020.  

Gedurende 2019 worden cliëntervaringen opgehaald middels einde zorg 
evaluatie en actief beleid om een waardering in te vullen op Zorgkaart NL 
t.b.v. kwaliteitsverbetering en verhogen cliënttevredenheid 
eerstelijnsverblijf. 

Zie hoofdstuk 2.8 en 3. 

In 2019 onderzoeken hoe vrijheidsverruiming d.m.v. domotica uitgebreid 
kan worden.  

In najaar 2019 is een pilotafdeling ingericht in locatie Glana met camera’s, 
toegangscontrole en dwaaldetectie. De resultaten zijn in 2020 bekend en 
dragen bij aan de verdere toepassing van domotica binnen de 
nieuwbouwprojecten. 

In 2019 wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de mogelijkheden 
m.b.t. het leveren van VPT wordt onderzocht. Aan de hand van het plan 
worden al dan niet concrete acties uitgevoerd. 

Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van VPT. In oktober 2019 is 
een pilot gestart in de seniorencomplexen van de zorgcentra; de populatie 
cliënten met een VPT in deze complexen wordt in de komende periode 

https://www.werkenbijzuyderland.nl/vrijwilligers
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Doelstelling  Uitkomsten 2019 

verder uitgebreid. In november is Zuyderland Thuiszorg gestart met een plan 
van aanpak voor de uitrol van VPT in de wijk.  

 

2.3 Veiligheid 

Streven naar optimale veiligheid voor cliënten heeft hoge prioriteit binnen Zuyderland Zorgcentra. Kritische processen zoals zorgprocessen, 

medicatieverstrekking en wet BIG, zijn in kaart gebracht en zijn onderdeel van een veiligheidsmanagementsysteem, waarin prospectieve en retrospectieve 

risico’s zijn vastgelegd. Binnen Zuyderland Zorgcentra is een aantal kwaliteitscommissies actief met het oog op verbetering van de kwaliteit van de zorg en 

veiligheid voor de cliënten. 

Incidentencommissie  

Zuyderland Zorgcentra beschikt over een MIC-commissie. MIC staat voor Meldingen Incidenten Cliënten. Het doel van de MIC-commissie is preventief 

handelen met betrekking tot incidenten in de cliëntenzorg door het informeren en adviseren van het management aan de hand van registratie en analyse 

van incidentmeldingen. Maandelijks worden bevindingen besproken door Staffunctionarissen Kwaliteitszorg met de MIC-aandachtsfunctionarissen op de 

locatie. De meldingen worden tevens besproken in het reguliere team overleg op de afdeling. De registratie van de medicijnincidenten wordt periodiek 

verstrekt aan de Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) ten behoeve van het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). 

 

In 2019 ontvingen wij 4.476 meldingen, ongeveer 300 meer dan in 2018. Het aantal valincidenten betreft 3.010 (in 2018: 2.694). De toename van het aantal 

valincidenten heeft te maken met de registratie van ‘veelvallers’ cliënten die plots in een korte periode meerdere malen vallen. Dit brengt een groter aantal 

MIC-meldingen met zich mee. Mogelijk wordt dit ook beïnvloed doordat cliënten langer thuis blijven wonen en bij opname in het zorgcentrum de zorgvraag 

hoger is. Het aantal medicijnincidenten betreft 966 (in 2018: 1.101). Afname van het aantal medicijnincidenten kan mogelijk verklaard worden door 

ingebruikname van Ncare. 

Naast de MIC-commissie is binnen Zuyderland Zorgcentra een PRISMA-commissie actief t.b.v. incidenten met ernstig nadeel voor de cliënt. De definitie van 

het begrip "ernstig nadeel voor de cliënt" sluit aan bij de definitie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van deze incidenten wordt met de Prisma 

methode onderzocht wat de oorzaak was en of er verbeteracties uitgezet kunnen worden. Indien het incident met ernstig nadeel voor de cliënt veroorzaakt 

wordt door een organisatorische fout spreken we van een calamiteit en vindt, conform de richtlijn calamiteiten melden, melding bij de Inspectie plaats. 
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In 2019 hebben zich 91 incidenten voorgedaan met ernstig letsel voor de cliënt. De PRISMA-commissie heeft deze incidenten geanalyseerd volgens de 

PRISMA-methodiek en waar mogelijk voorstellen gedaan om het incident in de toekomst te voorkomen. Trends worden gemonitord, opgevolgd en 

gerapporteerd in de kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid.  

 

Klachten 

Zuyderland Zorgcentra beschikt conform eisen uit de Wkkgz over een klachtenfunctionaris ten behoeve van een laagdrempelige opvang en bemiddeling van 

klachten van cliënten. Daarnaast zijn de klachtencommissies belast met de behandeling van klachten van cliënten. In deze commissies zijn in 2019 twee 

klachten behandeld. 

 

Medicatieveiligheid 

Voor medicatieveiligheid is een medicatiecommissie ingesteld. De commissie signaleert knelpunten in het medicatieproces voor intramurale cliënten, 

monitort het medicatieproces, doet verbetervoorstellen en zorgt voor het actueel houden of opstellen van werkinstructies en protocollen. Digitalisering van 

het medicatieproces is een van de speerpunten van deze commissie. 

 

Hygiëne en infectiepreventie 

Een hygiënecommissie draagt zorg voor het hygiëne- en infectiepreventiebeleid binnen Zuyderland Zorgcentra. De commissie stelt het 

infectiepreventiebeleid op en stelt (laat) hygiënerichtlijnen en interne protocollen op (opstellen). Binnen de zorgcentra zijn specifiek Hygiëne Kwaliteit 

Medewerkers (HKM-ers) opgeleid die een rol hebben bij het implementeren van protocollen, uitvoeren van hygiëne audits, scholing trajecten en 

calamiteitenzorg. 

Commissie BOPZ 

Binnen de zorgcentra wordt een non-fixatiebeleid gehanteerd. In zeer uitzonderlijke situaties kan het tijdelijk nodig zijn om vrijheidsbeperkende 

maatregelen toe te passen. Wanneer toepassing onvermijdelijk is, wordt er bij de keuze van een vrijheidsbeperkende maatregel altijd een middel gekozen 

dat de minste beperking van de autonomie van de cliënt met zich meebrengt. Monitoring van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en 

psychofarmaca gebeurt periodiek in de commissie BOPZ. In uitzonderingssituaties zijn de toegestane vrijheidsbeperkende maatregelen limitatief beperkt tot 

drie interventies die voor de cliënt het minst ingrijpend zijn. Op 1-1- 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking, ter vervanging van de Wet BOPZ. 

In 2019 heeft de Commissie BOPZ de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de WZD. Gedurende het overgangsjaar 2020 vindt 

implementatie van de WZD plaats. 
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Tabel 3: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Veiligheid 

Doelstelling  Uitkomsten 2019 

In 2019 is de uitrol van de medicatieapp Ncare verlopen volgens de vooraf 
opgestelde planning. 

In 2018 zijn de aanleunwoningen en verzorgingshuisafdelingen van 
Zuyderland Zorgcentra gestart met de medicatie app NCare. Hiermee 
kunnen medewerkers actuele medicatielijsten digitaal inzien en registreren 
welke medicatie ze hebben toegediend. Dankzij ingebouwde controles is 
direct zichtbaar of de benodigde medicatie is verstrekt. Bij risicovolle 
medicatie kan een andere medewerker – met behulp van een foto op 
afstand - een extra controle uitvoeren. Ook kunnen medewerkers digitaal 
medicatie bestellen. In 2019 is dit project voortgezet en afgerond conform 
planning. 

In Q1 2019 aan de hand van een overzicht van eisen toetsen of het 
voorschrijfsysteem van NCare voldoet. Wanneer het voorschrijfsysteem van 
NCare niet voldoet, een aanbesteding uitzetten, waarna uiterlijk in Q3 van 
2019 een keuze wordt gemaakt voor een nieuw 
voorschrijf/apotheeksysteem. 

In 2019 zijn, ter vervanging van het huidige elektronisch medicatie systeem 
EMS in de verpleeghuizen, de medicatiesystemen van Ncare en Medimo 
vergeleken. Hieruit is de keuze gemaakt om over te stappen op Medimo. 
Overstap zal plaatsvinden in 2020. Tevens zal dan de overstap op 
medicatierollen en een nieuwe apotheek plaatsvinden.  

Vrijheidsbeperkende maatregelen die ingezet zijn in het ziekenhuis, zijn vóór 
overplaatsing van de cliënt naar een van de zorgcentra van Zuyderland 
afgebouwd. 

In 2019 zijn in de zorgcentra van Zuyderland geen cliënten vanuit Zuyderland 
Medisch Centrum opgenomen met vrijheidsbeperkende maatregelen. De 
mogelijk in het ZMC ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen zijn voordat 
de cliënten zijn overgeplaatst naar de zorgcentra afgebouwd, passend 
binnen het beleid in de zorgcentra.  

 

2.4  Leren en werken aan kwaliteit 

Zuyderland Zorgcentra beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ gecertificeerd is, waarin continu verbeteren van zorg- en dienstverlening 

centraal staat. Door het meten van cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid wordt getoetst of de geboden zorg- en dienstverlening voldoet aan de 

eisen, wensen en verwachtingen. Waar nodig worden verbeteracties uitgezet. De afdeling Kwaliteit en Beleid draagt zorg voor het coördineren, bewaken en 

borgen van het kwaliteitsbeleid. 

Om te leren en te werken aan kwaliteit is in 2019 een kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid opgesteld waarin vast terugkerende indicatoren zijn 

opgenomen: Zorginhoudelijke indicatoren (decubitus, gewichtsverlies, incontinentie, verblijfskatheter, probleemgedrag, depressie, psychfarmaca, 
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antibiotica), Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC), meldingen met ernstig nadeel voor de cliënt en calamiteiten, ZZP, wachtlijsten, zorgzwaarte, 

bezettingsgraad, tevredenheid, klachten, vrijheidsbeperking, ziekteverzuim, verzuimfrequentie, bedrijfsongevallen en veiligheid.  

 

Zuyderland Zorgcentra maakt deel uit van een lerend netwerk met verschillende collega organisaties: de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) van 

de universiteit Maastricht. Naast Zuyderland zijn hierbij de organisaties Envida, Mosae Zorggroep, Sevagram, Cicero zorggroep, MeanderGroep en Vivantes 

aangesloten. Door de inzet van een medewerker die zowel werkt voor de AWO als voor Zuyderland Zorgcentra is de link met de AWO en de verschillende 

organisaties gegarandeerd. 

 

Op 9 april 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan Zuyderland Glana. Na een gesprek met de Raad van Bestuur en 

Raad van Toezicht over de besturing van de organisatie hebben de inspecteurs diverse afdelingen binnen locatie Glana bezocht en getoetst de thema’s 

persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. De inspectie heeft geconstateerd dat de geboden 

zorg op Glana voldoet aan de getoetste normen. De inspectie heeft aangegeven voldoende vertrouwen te hebben in de wijze waarop Zuyderland Zorgcentra 

stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg en geconcludeerd dat er geen vervolgtoezicht nodig is.  

Hieronder zijn de speerpunten 2019 van het thema ‘Leren en Werken aan Kwaliteit’ beschreven.  

Tabel 4: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Leren en Werken aan Kwaliteit 

Doelstelling  Uitkomsten 2019 

In 2019 behouden HKZ certificaat Zuyderland Zorgcentra en Prezo-keurmerk 
hospices. 

De succesvolle HKZ-audit in september 2019 laat opnieuw zien dat 
Zuyderland Zorgcentra voldoen aan de eisen van goede en kwalitatieve zorg. 
De beide hospices zijn in het bezit van het Prezo keurmerk Hospice zorg.  

Kwaliteitsplan 2020 uiterlijk 31-12-2019 aanbieden bij het zorgkantoor. Het kwaliteitsplan 2020 is voor de gestelde deadline aangeboden bij de 
zorgkantoren. 

Op 1-7-2019 is het kwaliteitsverslag gepubliceerd op de website van 
Zuyderland en is het webadres aangeleverd aan ZINL. 

Het kwaliteitsverslag 2017-2018 is voor de gestelde deadline gepubliceerd 
op de Zuyderland website en doorgegeven aan ZINL. 

In 2019 is uitvoering gegeven aan het verbeterplan n.a.v. visitatie 
Specialisten Ouderengeneeskunde conform opgestelde planning. 

De vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde heeft in 2019 een nieuw 
vakgroepbestuur gekozen. Het nieuwe vakgroepbestuur is  per 1 januari 
2020 geïnstalleerd. In 2019 is de basis gelegd voor een visiedocument dat in 
2020 verder vorm wordt gegeven. Verbeteracties naar aanleiding van de 
visitatie zijn bijgewerkt in het verbeterplan.  
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Doelstelling  Uitkomsten 2019 

Gedurende 2019 in leerplein: analyseren huidige dashboarden, 
opleidingsstructuur, onderwerpen/ modules, content ontwikkeling en intern 
studiepuntenregister en waar nodig ontwikkelen/ verbeteren. 

De kwaliteitsdashboarden Risicovolle en Voorbehouden handelingen in 
Leerplein Care zijn geanalyseerd. De BIG-werkgroep heeft besloten welke 
kwaliteitsregels verplicht zijn voor verpleegkundige, verzorgende 1 en 
verzorgende 2. Daarnaast hebben unitmanagers voor hun afdeling 
aangegeven welke optionele kwaliteitsregels aan het dashboard van deze 
functies moeten worden toegevoegd. In Q1 2020 worden al deze 
dashboards op maat ingericht per functie en afdeling.  
Er is onderzoek gedaan naar een volledig geaccrediteerd e-learning aanbod 
voorbehouden en risicovolle handelingen, ziektebeelden en andere 
relevante thema’s. In 2020 wordt hiervoor een contract afgesloten. Een 
grote verbetering t.o.v. huidige aanbod is dat het specifieke leerpaden voor 
medewerkers zorgcentra zijn en specifiek voor verpleegkundig c.q. 
verzorgend niveau. 

In 2019 afsluiten fase 1 en uitvoeren fase 2 project DEDICATED Het onderzoeks- en implementatieproject DEDICATED heeft als doel de 
kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te 
verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis 
(https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/dedicated). In 2019 is 
in ‘Deelproject 1: Competenties in zorgverlening en communicatie’ de 
behoeftebepalingsfase afgerond en is begonnen met de ontwikkelfase.  

Start RI&E regio Zuid 1 in Q1 2019.  De RI&E regio Zuid 1 is uitgevoerd, getoetst en vrijgegeven. Actiepunten zijn 
opgepakt, monitoring vindt plaats door de Arbocoördinator.  

Managers signaleren bij ARBO-coördinator indien er wijzigingen hebben 
plaatsgevonden op een locatie, zodat waar nodig een deel-RI&E kan worden 
uitgevoerd. 

Gebeurt nog niet voldoende, aandacht voor gevraagd in Q1 2020 in 
regionaal afstemmingsoverleg regiomanagers om hier alerter op te zijn. 

Tijdens de uitrol van het project ‘Optimalisatie MijnCaress’ worden 
verbeteracties doorgevoerd die bijdragen aan het terugdringen van 
administratieve lasten. 

De hernieuwde inrichting van het cliëntdossier is in 2019 gedeeltelijk 
uitgevoerd conform planning. Enkele verbeteracties die bijdragen aan het 
terugdringen van administratieve lasten zijn doorgeschoven naar 2020 (zie 
ook 2.7).  

Gedurende 2019 op thema uitwisselen van personeel met het lerend 
netwerk. 

In 2019 zijn de contacten met collega’s van het lerend netwerk onderhouden 
en is kennis uitgewisseld op verschillende lagen uit de organisatie. Enkele 
voorbeelden van het delen van kennis: werkgroep Wet Zorg en Dwang 
(WZD), project Smart Glasses en diverse projecten geïnitieerd door AWO, 

https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/dedicated
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Doelstelling  Uitkomsten 2019 

zoals DEDICATED (palliatieve zorg) en de projecten LINC en LEEV  (leren en 
verbeteren). Daarnaast organiseerde de AWO-ZL in 2019 een wereldcafé in 
samenwerking met de VAR van Zuyderland Zorgcentra over de inzet en 
positionering  van verpleegkundigen in verpleeghuizen.  
In 2019 heeft Zuyderland Zorgcentra zich aangesloten bij het project leer- en 
ontwikkelklimaat van RAAT plus Zuid-Limburg, een samenwerkingsverband 
van verpleeghuizen en zorgkantoor CZ. In de projectgroep zijn kennis, 
ervaringen en contacten uitgewisseld over diverse arbeidsmarktuitdagingen 
en ontwikkelvraagstukken in relatie tot de continuïteit en kwaliteit van zorg 
en welzijn voor bewoners. 

 

2.5  Leiderschap, Governance en Management 

 Een lid van de Raad van Bestuur met aandachtsgebied Zuyderland Care (verder benoemd als Raad van Bestuur) participeert regelmatig in 

overleggen met specialisten ouderengeneeskunde. 

 De Raad van Bestuur met Directeur Zuyderland Zorg loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie. In 2019 

heeft 34 keer een informeel bezoek plaatsgevonden aan de locaties, waarbij specifieke vraagstukken per locatie zijn besproken met management 

en medewerkers.  

 De Raad van Bestuur werkt volgens de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code. 

 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de Raad van Toezicht ziet hier actief 

op toe. 

 Zuyderland Zorgcentra beschikt over een ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige en verzorgende advies raad (VAR). 

 

In 2019 is Zuyderland gestart met het aanbieden van een leiderschapsprogramma aan alle leidinggevenden binnen Zuyderland. Het programma bestaat uit  

vier leerlijnen: persoonlijk leiderschap en ontwikkeling, de manier van werken van Zuyderland, inspirerende masterclasses en intervisiebijeenkomsten.  
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Tabel 5: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Leiderschap, Governance en Management 

Doelstelling Uitkomsten 2019 

In Q2 2019 is er een geïntegreerde mens- /zorg- en woonvisie geformuleerd. De geïntegreerde mens-/ zorg- en woonvisie wordt verwerkt in de nieuwe 
strategie Zuyderland Care: ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’. In 2019 is 
gestart met het herijken van de strategie.  

In 2019 stemmen de VAR en afdeling Kwaliteit en Beleid onderwerpen met 
en op elkaar af. 

In 2019 heeft structureel overleg plaatsgevonden tussen de VAR en de 
afdeling Kwaliteit en Beleid. De VAR ervaart het als prettig om op deze 
manier op de hoogte te worden gebracht van beleidsontwikkelingen.  

In 2019 wordt samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen 
gestimuleerd door directie. 

In 2019 is samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen 
gestimuleerd door directie. De behuizing van het kantoorpand aan de 
Parklaan te Sittard, waar alle bedrijfsonderdelen van de Care samen hun 
kantoor hebben, heeft mede bijgedragen aan het elkaar leren kennen en 
makkelijk en snel kunnen opzoeken. Dit bevordert de integratie.  
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor een MD-traject MT Care. Doel 
van het traject is o.a. het versterken van onderlinge samenwerking en wordt 
in 2020 ingezet.  
In 2019 is voor het eerst een jaarplan Care 2020 opgesteld. Hierin zijn 
speerpunten die de verschillende bedrijfsonderdelen van de Care raken 
opgenomen. Daarnaast heeft elk bedrijfsonderdeel zijn eigen jaarplan met 
specifieke speerpunten.  

 

2.6 Personeelssamenstelling (voldoende en bekwaam personeel) 

Zuyderland Zorgcentra streeft er naar te beschikken over een goede kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. Hiertoe wordt ingezet op activiteiten 

gericht op het aantrekken, opleiden (in- en doorstroom) en binden en boeien (ontwikkelen) van medewerkers, voorkomen van (ongewenste) uitstroom en 

duurzame inzetbaarheid. De personeelssamenstelling is afgestemd op de zorgbehoeftes van de cliënten (de zogeheten ZZP-mix). Op 1 januari 2019 is een 

prognose gedaan van de instroombehoefte over een periode van 4 jaar. Exclusief instroom van leerlingen is de instroombehoefte tot en met eind 2022 

geraamd op 628 fte. Ontwikkelingen en trends van in-, door- en uitstroom worden continu gemonitord.  Aan de instroomdoelstelling voor 2019 is op 

peilmoment Q4 2019 naar rato van tijd ruim voldaan.  
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Ingezette acties in 2019: 

 Werving van ongeveer 90 Fte niveau 1 medewerkers die ingezet worden als woonhulpen binnen de zorgcentra en met name in de huiskamers. Dit 

draagt bij aan meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de cliënt.  

 Uitbreiding van het aantal leerlingen van gemiddeld 128 in 2018 naar gemiddeld 183 leerlingen in 2019. Het zijn leerlingen voor de opleiding 

verzorgende C, verzorgende IG, verpleegkundige niveau 4 en niveau 6. Als gevolg hiervan is  ook zorgpersoneel vrijgemaakt voor begeleiding en 

ondersteuning van het grote aantal leerlingen. Daarnaast heeft Zuyderland Zorgcentra ingezet op statushouders (vluchtelingen) die eind 2019 als 

leerling zijn gestart.  

 Uitbreiding van zorginhoudelijke functies ter bevordering van de kwaliteit; inzet cliëntbegeleiders, uitbreiding van de behandeldienst, uitbreiding 

unitmanagers 2 (iedere afdeling heeft een eigen manager). 

 Reguliere werving van zorgpersoneel ter invulling van openstaande vacatures. 

 

Bovenstaande acties leiden voor de cliënt tot meer persoonlijke aandacht, zorg op maat en hogere kwaliteit van zorg.  

 

De gegevens betreffende personeelssamenstelling over verslagjaar 2019 zijn aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. De rapportage over de 

aangeleverde cijfers is terug te vinden in bijlage 1. De indicatoren personeelssamenstelling richten zich op:  

1. Aard van de aanstellingen 

2. Kwalificatieniveau zorgverleners en vrijwilligers 

3. Ziekteverzuim 

4. In-, door- en uitstroomcijfers 

5. Ratio personeelskosten/ opbrengsten 
 

Tabel 6: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Personeelssamenstelling 

Doelstelling Uitkomsten 2019 

In 2019 zijn conform planning de acties uit het actieplan strategische 
personeelsplanning (SPP) opgevolgd.  

Acties conform planning SPP zijn uitgevoerd.  

In 2019 zijn de acties uit het ‘Actieplan Duurzame Inzetbaarheid’ opgepakt. De kick-off heeft plaatsgevonden. Filmpjes zijn ontwikkeld aan de hand 
waarvan leidinggevenden en medewerkers het gesprek kunnen aangaan. 
Daarnaast is een werkboek ‘duurzaam@work’ ontwikkeld met praktische 
oefeningen. Leidinggevenden zijn op individueel niveau gecoacht over de 
toepassing van de materialen. Naast de zorgcentra-specifieke initiatieven, is 
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Doelstelling Uitkomsten 2019 

concern-breed het driejarige project jijwerkt♡@Zuyderland van start gegaan 
met uiteenlopende activiteiten  op het gebied van vitaliteit, fysieke 
belasting, leren en ontwikkelen en loopbaan.  

Op 31-12-2019 wordt de nieuwe training ‘werk en privé in balans’ 
maandelijks aan medewerkers aangeboden in het kader van preventie 
verzuim.  

In 2019 hebben 10 trainingen ‘werk en privé in balans’ plaatsgevonden 
binnen de zorgcentra. Het belang van de training is expliciet onder de 
aandacht gebracht van unitmanagers. Medewerkers kunnen zich via de 
unitmanager inschrijven.  

In 2019 wordt de mogelijkheid onderzocht om anonieme informatie over de 
meest voorkomende problematiek onder de medewerkers te verkrijgen via 
OPA. 

Informatie over de meest voorkomende problematieken wordt aangeboden 
via jaarverslag OPA (intern document) en wordt op Zuyderland concern 
niveau geëvalueerd en waar nodig worden acties uitgezet. 

In 2019 is de nieuwe e-learning fysieke belasting uitgerold en hebben ergo 
coaches een meer prominente rol op de afdeling.  

E-learning fysieke belasting is beschikbaar in Leerplein. Ergocoaches worden 
door de Arbocoördinator gecoacht in het nemen van hun rol.  

In 2019 is er in iedere regio een ergo coach aangesteld voor de medewerkers 
van de ondersteunende- en facilitaire afdelingen.  

Elke locatie beschikt over een ergocoach voor ondersteunende – en 
facilitaire afdelingen. De betreffende ergocoaches zijn geschoold.  

In 2019 hebben medewerkers naar gelang behoefte van zichzelf/cliënten/ 
organisatie de kans gekregen om zich te specialiseren.  

Binnen Zuyderland zorgcentra wordt voortdurend gemonitord waar 
behoefte is aan specialisatie van medewerkers. Medewerkers kunnen zelf bij 
de leidinggevende kenbaar maken of ze interesse hebben in een specialisatie 
of worden hiervoor actief benaderd. 

In 2019 is conform begroting het aantal leerlingen, opleidingscoördinatoren, 
praktijkbegeleiders en medewerkers met als aandachtsgebied 
werkbegeleider/ BIG-tutoren, uitgebreid.  

Eind 2019 hebben de meeste afdelingen de rol van senior werkbegeleider 
ingevuld. De werving loopt in 2020 door. Het aantal leerlingen is volgens 
begroting uitgebreid. Het aantal opleidingscoördinatoren is van 2 naar 3 
gegroeid.   

In 2019 is de uitvoering van het opleidingsplan verlopen volgens planning. De forse uitbreiding in het opleiden van leerlingen draagt bij aan de 
instroom van deskundig personeel. Er is inmiddels een nauwe samenwerking 
met Thuiszorg. Het statushoudersproject ‘In de zorg - Uit de zorgen’ is 
succesvol gestart met een groep leerlingen. Er zijn loopbaanpaden 
ontwikkeld en vastgesteld voor medewerkers.  

In 2019 is de formatie functioneel beheer uitgebreid t.b.v. het beheer van 
verschillende devices. 

In 2019 is een derde applicatiebeheerder aangesteld voor het beheer van 
mijnCaress en Straight (voedingssysteem) en is technisch beheer uitgebreid 
voor o.a. de technische uitrol van domotica en iPads.  
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2.7 Gebruik van hulpbronnen 

Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van cliënten. Naast de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners 

zijn de juiste randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede zorg van belang. Hierbij wordt gedacht aan gebouwen, technologie, materialen, 

facilitaire zaken, samenwerkingsovereenkomsten, financiën en de administratieve organisatie.  
 

Tabel 7: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Gebruik van Hulpbronnen 

Doelstelling Resultaat 2019 

In 2019 wordt er gestart met de nieuwbouwprojecten Parc Glana en Woon-
zorgcomplex Sittard- Centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereidingen nieuwbouwlocatie Echt 
 
 
 
 
In gebruik name nieuwe kantoorlocatie Zuyderland Care 

In 2019 zijn technische- en bouwkundige voorbereidingen getroffen voor 
nieuwbouw Parc Glana. Op 9 december 2019 is het bouwbord feestelijk 
onthuld. De bouw van Parc Glana start in het voorjaar van 2020. 
 
Begin februari is het archeologisch onderzoek op de locatie voor de Hof van 
Serviam afgerond. Eind maart 2019 is het startsein gegeven voor de bouw 
van het nieuwe woon-zorg complex. De bouw verloopt volgens planning en 
in december 2019 is het hoogste punt bereikt. Gelijktijdig zijn toekomstige 
bewoners en medewerkers geïnformeerd over de voorlopige planning van 
inhuizen.  
 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwbouwlocatie aan 
de Mussenstraat in Echt met realisatie van 42 plekken, voor  afbouw van de 
2-persoonskamers van de Egthe. In Q1 2021 wordt  gestart worden met de 
bouw.  
 
Per 1 april 2019 is het kantoor van Zuyderland Care gevestigd op de Parklaan 
10 te Sittard. Alle kantoorwerkplekken van de verschillende 
bedrijfsonderdelen van de Care zitten hier bij elkaar. Dit bevordert de 
integratie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. 

In 2019 is conform planning de ‘hernieuwde inrichting’ van het zorgdossier 
uitgerold.  

In 2019 is de hernieuwde inrichting van mijnCaress gedeeltelijk uitgevoerd 
conform planning. Nader onderzoek liet zien dat niet alle voorstellen voor 
Zuyderland zorgcentra toepasbaar zijn. Enkele onderwerpen zijn 
doorgeschoven naar 2020, o.a. autorisatie, MIC, mutatieformulierenstroom.  
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Doelstelling Resultaat 2019 

In 2019 is conform planning het digitale (behandel) dossier voor (para)medici 
uitgerold.  

In 2019 is het beoogde behandeldossier voor paramedici getest en niet goed 
bevonden. Er is gecontinueerd met het bestaande dossier. In 2020 worden 
vervolgstappen bepaald.  

In Q1 2019 start conform planning de pilot gevolgd door de uitrol van het 
digitale cliëntportaal.  

De pilot cliëntportaal is succesvol uitgevoerd en binnen alle zorgcentra in 
gebruik genomen. Via een beveiligd internetportaal krijgen cliënten en hun 
vertegenwoordigers digitaal inzage in onderdelen van hun eigen dossier/ het 
dossier van hun naaste. Ook is het mogelijk om de cliëntagenda in te zien en 
om op een beveiligde manier berichten te verzenden naar de 
contactpersoon van de cliënt. 

In 2019 is een nieuwe website gepubliceerd waarop duidelijke en meer 
gedetailleerde informatie te vinden is over het zorgaanbod en de locaties 
van Zuyderland Zorgcentra 

In 2019 is de website van Zuyderland vernieuwd. Per locatie staat 
aangegeven welk zorgaanbod beschikbaar is op deze locatie. Tevens zijn bij 
verschillende zorgcentra filmpjes van de locatie toegevoegd. 

Conform agenda 2019 zijn de speerpunten op het gebied van innovatie 
opgepakt.  

In 2019 is het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) ‘mijnCaress’ verder 
geoptimaliseerd. Ook   is het digitaal cliëntportaal in gebruik genomen. 
Tevens is in 2019 in Glana een afdeling ingericht als pilot afdeling voor het 
werken met domotica. Dit mede ter voorbereiding op de nieuwbouw Parc 
Glana en Hof van Serviam. In zorgcentrum De Egthe zijn eind 2019 
voorbereidingen getroffen voor een pilot spraaksturing ECD. Binnen afdeling 
Athos loopt een pilot met smart GPS voor jong dementerenden, om 
bewoners meer bewegingsvrijheid te kunnen geven. Eind 2019 zijn 
voorbereidingen getroffen voor een pilot met  SmartGlasses (meekijken op 
afstand). 

 

Financiën 

In 2019 heeft Zuyderland Zorgcentra een omzet gerealiseerd die €13,2 miljoen hoger is dan 2018. De omzet is met name gestegen door de door de overheid 

toegekende extra middelen voor verhoging van de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen en door een hogere bedbezetting binnen de zorgcentra. Deze 

extra middelen zijn grotendeels ingezet voor extra personeel. Het netto resultaat 2019 is € 3,4 miljoen, € 0,4 miljoen lager dan in 2018.  

De extra middelen vanuit Waardigheid en Trots zijn in 2019 conform vooraf opgesteld plan besteed aan zinvolle dagbesteding en opleidingen. Dit plan is 

besproken en geaccordeerd door de gremia. 
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2.8  Gebruik van informatie 

Zuyderland Zorgcentra meet op verschillende manieren de cliënttevredenheid. Cliënten en naasten kunnen hun mening en waardering middels een cijfer 

geven op Zorgkaart NL. Daarnaast wordt na beëindiging van de zorgverlening (overlijden, overplaatsing, verandering van zorgproduct)  aan de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger gevraagd een zogenaamde ‘einde zorg evaluatie’ in te vullen. Tevens wordt jaarlijks bij alle cliënten die verblijven binnen de zorgcentra 

de NPS vraag gesteld.  

 

Een andere manier van het meten van cliënttevredenheid is het voeren van gesprekken. De AWO heeft hiervoor de methodiek 'Ruimte voor Zorg' 

ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op het theoretisch model INDEXQUAL (Sion et al., 2019) 1 en bestaat uit het voeren van verbindende 

driehoeksgesprekken, met de bewoner, diens familielid en een betrokken zorgverlener. De vier uitgangspunten van 'Ruimte voor Zorg' zijn de kracht van 

kwetsbaarheid, waardering, relatiegerichte zorg en verbinding. Binnen Zuyderland Zorgcentra zijn een 6-tal medewerkers getraind in het voeren van 

gesprekken. Gecoördineerd door de AWO worden de gesprekken per voorkeur uitgevoerd bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. 
 

Tabel 8: Uitkomsten verbeterpunten op het gebied van Gebruik van Informatie 

Doelstelling Uitkomsten 2019 

De respons einde zorg evaluatie is in 2019 minimaal 50%. 
 
 
 
Resultaten einde zorg evaluaties 

De einde zorg evaluatie wordt verstuurd aan cliënten en of de vertegenwoordiger bij 
beëindiging van de zorg (overlijden, overplaatsing, verandering van zorgproduct). De respons 
varieert van 40-60%. 
 
Hieronder de resultaten van de einde zorg evaluaties berekend over de formulieren ontvangen 
in 2019. 

Organisatieonderdeel Gemiddelde totaaloordeel 
tevredenheid (schaal 1-10) 

NPS 

Intramuraal 8 27 

Extramurale zorg 8,5 45 

Eerstelijnsverblijf (ELV) 7,3 0 

Senioren Dag Centrum 8,6 59 

 
In vergelijking met 2018 is de gemiddelde totaalscore tevredenheid en de NPS voor 
intramuraal, extramurale zorg en Senioren Dag Centrum toegenomen. Voor ELV is een afname 
in totaalscore tevredenheid en NPS zichtbaar. In 2018 was de respons beperkt omdat  pas in 
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Doelstelling Uitkomsten 2019 

juli gestart was met de einde zorg evaluatie. 2019 geeft waarschijnlijk een representatiever 
beeld van de tevredenheid wegens een hogere respons. 

In 2019 cliënten/ mantelzorgers stimuleren een 
waardering achter te laten op Zorgkaart NL door het 
voeren van een actief beleid. 

Elke locatie heeft voor 2019 eigen targets bepaald voor het behalen van aantal waarderingen 
(targets variërend van 70-100) en een gemiddeld cijfer van waardering (7,5 – 7,7). De target 
voor het aantal waarderingen is door alle locaties niet gehaald; 1 locatie behaalde de target 
net niet (67 waarderingen), de overige locaties behaalden slechts tussen de 9 en 23 
waarderingen. Het gemiddelde cijfer van waardering ligt met 8,6 ruim boven de gestelde 
target.  

In Q2 en Q4 2019 de NPS vraag stellen aan de huidige 
cliënten/ vertegenwoordigers van Zuyderland Zorgcentra. 

In Q4 is de NPS vraag gesteld aan de huidige cliënten/ vertegenwoordigers van Zuyderland 
Zorgcentra. De NPS was positief met een score van 37. 

In 2019 cliëntervaring (n.a.v. de NPS vraag) nader 
onderzoeken d.m.v. het voeren van gesprekken. 

N.a.v. de resultaten van de NPS uitvraag in Q4 2019 zijn een aantal afdelingen met een 
negatieve NPS geselecteerd voor het voeren van gesprekken met bewoner, medewerker en 
mantelzorger. De gesprekken worden in 2020 gevoerd.  
In 2019 hebben één afdeling van zorgcentrum de Egthe en één afdeling van zorgcentrum 
Lemborgh  geparticipeerd aan ‘Ruimte voor Zorg’. De resultaten worden in 2020 door de AWO 
gedeeld. 

In Q1 2019 medewerkerstevredenheidsonderzoek 
uitvoeren binnen Zuyderland Zorgcentra. 

Het werkbelevingsonderzoek heeft plaatsgevonden in maart-april 2019. 54% van de 
medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek en beoordeelt het werken bij Zuyderland 
gemiddeld met een 7,6. Het plezier in het werk scoort hoog, medewerkers zijn tevreden over 
hun leidinggevende en de samenwerking met collega’s. Aandachtspunten zijn zelfstandig 
werken, communicatie, uitdaging in het werk, emotionele belasting en werkdruk (deze laatste 
is significant lager in vergelijking met de Nederlandse bevolking en de sector gezondheids- en 
welzijnszorg). In 2019 zijn de resultaten per team besproken en  zijn acties uitgezet (per 
afdeling/ locatie).  

Deelname aan LPZ meting in november 2019. In november 2019 hebben 1279 cliënten deelgenomen aan de LPZ meting. De resultaten zijn 
verwerkt en ter lering en verbetering teruggekoppeld aan de verschillende afdelingen. 
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3 Specifieke aandacht voor drie onderdelen 

In dit hoofdstuk wordt specifiek aandacht gegeven aan het onderwerp veiligheid, cliëntoordelen en 

leren en werken aan kwaliteit.  

 

3.1 Veiligheid 

Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid, te weten: 

 Advance Care Planning 

 Medicatieveiligheid; bespreken medicatiefouten in het team 

 Aandacht voor eten en drinken 

 

Daarnaast zijn er keuze-indicatoren, waarvan er minimaal 2 gekozen en aangeleverd moeten worden 

aan het Zorginstituut Nederland. Het is aan de zorgprofessionals zelf te kiezen welke indicatoren aan 

te leveren. De cliëntenraad dient hierover geïnformeerd te worden of bij de keuze betrokken.  

 

Uit de overige 7 indicatoren decubitus, medicatieveiligheid, gemotiveerd gebruik van 

vrijheidsbeperking en continentie heeft Zuyderland Zorgcentra in het kader van leren en verbeteren 

onderstaande indicatoren gekozen: 

 Decubitus: Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger 

 Decubitus: Percentage afdelingen waar een casuïstiek bespreking over decubitus heeft plaats 

gevonden 

 Medicatieveiligheid: Percentage cliënten op de locatie waarbij een formele medicatiereview 

heeft plaatsgevonden 

De divisie cliëntenraad is over de keuze geïnformeerd. 

 

In 2019 is veel aandacht besteed aan het onderwerp decubitus. Uit onderzoek bleek dat de 

registratie van decubitus in het dossier en de betrokkenheid van de wondverpleegkundige verbeterd 

konden worden. Als verbetermaatregel zijn voor 1 oktober 2019 de resultaten aan alle unitmanagers 

van de afdelingen en wondverpleegkundigen, persoonlijk teruggekoppeld door de 

staffunctionarissen kwaliteit. In Q4 bleek de registratie en betrokkenheid van wondverpleegkundigen 

bij decubitus verbeterd. Om de hoge kwaliteit van zorg te borgen, wordt decubitus nu structureel 

besproken door de staffunctionaris kwaliteit en de unitmanager van de afdeling.  

 

Medicatiereviews worden binnen Zuyderland Zorgcentra op de verpleeghuisafdelingen geborgd door 

middel van clinical rules die wekelijks actief zijn. Dit zijn ruim 400 controle vragen die gebaseerd zijn 

op de gegevens van het lab, de apotheek en op de voorgeschreven medicatie door de specialist 

ouderengeneeskunde. Het is een gestandaardiseerde werkwijze die in het Elektronisch Medicatie 

Systeem is geïntegreerd, waarbij de specialist ouderengeneeskunde meldingen ontvangt  

(bijvoorbeeld bij contra-indicaties). Verder beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde tijdens de 

grote artsenvisite de medicatie van alle cliënten op de afdeling en wordt er waar nodig medicatie 

aangepast/gestopt.  

 

Een fysieke medicatiereview waarbij de apotheker en specialist ouderengeneeskunde aanwezig zijn, 

werd in 2018 gemiddeld bij één cliënt per FTO overleg (elke maand) gevoerd. In 2019 is op twee 
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locaties gestart met het uitvoeren van de formele reviews in aanwezigheid van apotheker, specialist 

ouderengeneeskunde en zorgmedewerker. Hiermee is zichtbaar dat er continu aandacht is voor 

leren en verbeteren. 

 

Onderstaand de resultaten van de uitgevraagde indicatoren. 

 

Decubitus 
 

Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger 

Indicator: ‘Huid inspectie decubitus categorie 2,3 of 4 aangetoond?’ (gemeten in 

puntprevalentiemeting LPZ in november 2019) 
 

Locatie Aantal cliënten op locatie met 
decubituscategorie 2 of hoger 

Totaal aantal 
cliënten op de 
locatie 

Percentage cliënten met 
decubitus 2 of hoger 

Lemborgh 6 142 4.2 % 

De Baenje 2 200 1,0 % 

Hoogstaete 4 141 2.8 % 

Aldenhof 1 103 1.0 % 

Glana 5 364 1.4 % 

De Egthe 6 210 2.9 % 

Vastrada 1 90 1.1 % 

 
Het percentage cliënten met decubitus 2 of hoger lag bij de overige LPZ deelnemers op 3,2% t.o.v. 

gemiddeld 2,0% binnen Zuyderland Zorgcentra. 

 

Percentage afdelingen waar een casuïstiekbespreking over decubitus heeft plaatsgevonden 

Dit op basis van de volgende items (periode januari t/m oktober 2019): 
- Waar is het huidletsel ontstaan?  
- Wat is de locatie?  
- Zagen we al risico’s tijdens de anamnese?  
- Interventies tot op heden, duur van de wondgenezing, etc.  

 

Locatie Aantal afdelingen waar dit jaar een 
casuïstiekbespreking heeft 
plaatsgevonden op basis van de 
beschreven items. 

Totaal aantal afdelingen in de 
zorgorganisatie waar decubitus 
categorie 2 of hoger voorkomt 

Percentage 

Lemborgh 3 3 100% 

De Baenje 1 1 100% 

Hoogstaete 2 2 100% 

Aldenhof 1 1 100% 

Glana 3 3 100% 

De Egthe 3 3 100% 

Vastrada 1 1 100% 
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Advance Care Planning 

Advance care planning is nauw verweven met de zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen in 

verpleeg- en verzorgingshuizen. Veel kwetsbare ouderen ervaren een langere periode van 

achteruitgang waarbij een kleine verandering in gezondheid een flinke toename van de zorgbehoefte 

kan betekenen. Ook kan een kleine ontregeling al de laatste levensfase inleiden. Het behouden van 

kwaliteit van leven passend binnen de waarden en opvattingen van de oudere binnen de laatste 

levensfase staat binnen Zuyderland Zorg centraal. In gesprekken tussen behandelend arts (huisarts of 

SO), cliënt en naasten worden proactief doelen vastgesteld voor zorg en behandeling passend bij de 

waarden en opvattingen van de cliënt en zijn gezondheidssituatie. Afspraken hierover  worden 

vastgelegd in het zorgdossier.  

 

Indicator: ‘Welke beleidsafspraken met de cliënt zijn vastgelegd in het zorgdossier?’ (Gemeten in 
puntprevalentiemeting LPZ in periode november 2019) 

- Wel of niet reanimeren? 
- Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica, 

bloedproducten en preventieve medicatie. 
- Wel of geen ziekenhuisopname 
- Anders 

 

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

Totaal aantal 
cliënten op de 
locatie 

Percentage 

Lemborgh 141 142 99.3 % 

De Baenje 186 200 93.0 % 

Hoogstaete 141 141 100 % 

Aldenhof 98 103 95.1 % 

Glana 357 364 98.1 % 

De Egthe 210 210 100 % 

Vastrada 90 90 100 % 

 

Medicatieveiligheid 

Indicator: ‘Worden medicatiefouten (indien er meldingen van medicatie incidenten zijn geweest) ten 
minste eens per kwartaal multidisciplinair besproken met medewerkers van de afdeling?’ (gemeten in 
puntprevalentiemeting LPZ in november 2019, over periode januari t/m oktober 2019) 
 

Locatie Aantal afdelingen waar 
medicatiefouten ten minste eens per 
kwartaal multidisciplinair worden 
besproken met medewerkers van de 
afdeling 

Totaal aantal afdelingen in de 
zorgorganisatie waar 
meldingen van 
medicatiefouten zijn geweest 

Percentage 

Lemborgh 5 5 100% 

De Baenje 8 8 100% 

Hoogstaete 6 6 100% 

Aldenhof 4 4 100% 

Glana 15 15 100% 

De Egthe 7 7 100% 

Vastrada 4 4 100% 
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Indicator: ‘Is in het afgelopen jaar een formele medicatiereview uitgevoerd bij de cliënt, in bijzijn van 
zowel apotheker, specialist ouderengeneeskunde als zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt 
verstrekt? (cliënten met behandeling, periode januari t/m oktober 2019) 
 

Locatie Aantal cliënten –met een ZZP V&V indicatie 
met behandeling- waarbij een formele 
medicatiereview is uitgevoerd in het afgelopen 
jaar in het bijzijn van de apotheker, specialist 
ouderengeneeskunde en een zorgmedewerker 
die medicijnen aan de cliënt 
verstrekt 

Totaal aantal cliënten 
op de locatie met een 
ZZP V&V indicatie met 
behandeling en langer 
dan 6 maanden in zorg 

Percentage 

Lemborgh 0 142 0 % 

De Baenje 0 40 0 % 

Hoogstaete 16 48 33.3 % 

Aldenhof 0 29 0 % 

Glana 59 339 17.4 % 

De Egthe 0 111 0 % 

Vastrada 0 51 0 % 

 

Het percentage van cliënten waarbij een formele medicatiereview heeft plaatsgevonden laat in 2019 

(9.9%) een stijging zien t.o.v. 2018 (3.5%).  

 

Aandacht voor eten en drinken 

Indicator: ‘Zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt in de afgelopen 6 maanden 
besproken en vastgelegd in het zorgdossier?’ Ja, indien een van de volgende onderwerpen is 
besproken én vastgelegd: 

- Voorkeuren voor bepaald eten en drinken 
- Voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm) 
- Gewenste hulp bij eten en drinken 
- Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken 
- Anders, namelijk…(open veld) 

 

 

  

Locatie Totaal 
aantal 
cliënten 
op de 
locatie 

Totaal aantal cliënten 
op de locatie waarbij 
voedselvoorkeuren in 
de afgelopen 6 
maanden WEL zijn 
besproken en 
vastgelegd in het 
zorgdossier 

Aantal cliënten op de 
locatie waarbij 
voedselvoorkeuren in 
de afgelopen 6 
maanden NIET zijn 
besproken en 
vastgelegd in het 
zorgdossier 

Aantal cliënten op de 
locatie waarbij het 
onbekend is of 
voedselvoorkeuren in 
de afgelopen 6 
maanden zijn 
besproken en 
vastgelegd in het 
zorgdossier 

Lemborgh 142 113 0 29 

De Baenje 200 193 0 7 

Hoogstaete 141 124 0 17 

Aldenhof 103 88 0 15 

Glana 341 279 0 62 

De Egthe 210 207 0 3 

Vastrada 90 90 0 0 
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Antipsychoticagebruik 

Indicator: Binnen organisatie-eenheden documenteren van aard (ATC-codes) en prevalentie (% 
bewoners) en reflecteren (in FTO, maar ook met de collega organisaties uit het lerend netwerk) op 
aard en omvang van het antipsychoticagebruik. (Prevalentie antipsychotica peildatum 1 december 
2019.) 
  

Locatie Cliënten met antipsychotica Totaal aantal cliënten op de locatie Percentage 

Lemborgh 31 144 21.5% 

De Baenje 7 206 3.4% 

Hoogstaete 13 147 8.8% 

Aldenhof 10 105 9.5% 

Glana 81 364 22.3% 

De Egthe 26 221 11.8% 

Vastrada 11 92 12.0% 

Totaal 179 1279 14.0% 

 

ATC code Werkzame stof Cliënten  Percentage 

N05AD01 Haloperidol 57 30.3% 

N05AD05 Pipamperon 6 3.2% 

N05AF05 Zuclopentixol 1 0.5% 

N05AG03 Penfluridol 2 1.1% 

N05AH02 Clozapine 23 12.2% 

N05AH03 Olanzapine 5 2.7% 

N05AH04 Quetiapine 20 10.6% 

N05AN01 Lithiumcarbonaat 7 3.7% 

N05AX08 Risperidon 66 35.1% 

N05AX12 Aripiprazol 1 0.5% 

Totaal  188 100% 

 

Binnen Zuyderland Zorgcentra wordt binnen de commissie BOPZ het gebruik van psychofarmaca 

gemonitord. Antipsychotica maken daar onderdeel van uit. In de kwartaalrapportage Kwaliteit en 

Veiligheid wordt de prevalentie van psychofarmaca binnen de psychogeriatrische verpleeghuiszorg 

gemonitord. Deze laat een stabiel beeld zien in 2019. 

 

Antibioticagebruik 

Prevalentie antibiotica peildatum 1 december 2019.  
 

Locatie Cliënten met antibiotica Totaal aantal cliënten op de locatie  Percentage  

Lemborgh 6 144 4.2% 

De Baenje 2 206 1.0% 

Hoogstaete 4 147 2.7% 

Aldenhof 3 105 2.9% 

Glana 8 364 2.2% 

De Egthe 4 221 1.8% 

Vastrada 1 92 1.1% 

Totaal 28 1279 2.2% 
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ATC code Werkzame stof Cliënten  Percentage 

J01CE08 Benzathine Benzylpenicilline 2 7.1% 

J01CF05 Flucloxacilline 1 3.6% 

J01CR02 Amoxicilline clavulaanzuur 2 7.1% 

J01DD04 Ceftriaxon 3 10.7% 

J01EE01 Sulfamethoxazol met trimethoprim 1 3.6% 

J01FA10 Azithromycine 1 3.6% 

J01MA02 Ciprofloxacine 7 25.0% 

J01XE01 Nitrofurantoine 9 32.1% 

J01XX01 Fosfomycine 2 7.1% 

Totaal  28 100% 

 

Binnen Zuyderland Zorgcentra wordt het antibioticumgebruik afgestemd met de specialist 

ouderengeneeskunde en de apotheker. In de kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid wordt de 

prevalentie van antibiotica gebruik gemonitord en dat  laat gedurende 2019 een stabiel beeld zien. 

 

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

 In het non-fixatiebeleid (2005) is vastgesteld dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties tijdelijk  

vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast mogen worden. Vanaf de implementatie ervan is het 

gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen stelselmatig gedaald tot een zeer laag niveau. 

Medewerkers kijken steeds kritisch naar de mogelijkheden om de cliënt maximaal te begeleiden en 

actief te zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperking.  

 

Scholing en begeleiding van medewerkers is belangrijk om in te kunnen spelen op de toenemende 

complexiteit van de psychogeriatrische cliënt en de communicatie met de vertegenwoordiger van 

cliënt. Maandelijks wordt de inzet op cliëntniveau geëvalueerd binnen de artsenvisite van de 

afdeling. De BOPZ-commissie evalueert de inzet van middelen op centraal niveau. De organisatie 

werkt aan vrijheidsbevordering voor cliënten met een BOPZ-indicatie door het vergroten van de 

leefruimte van de cliënten. Voorbeeld hiervan is het openstellen van afdelingsdeuren en toegang tot 

veilige buitenruimtes met behulp van domotica.  

 

Indicator: ‘Zijn er op deze afdeling tijdens de afgelopen 30 dagen bij de cliënt middelen en 
maatregelen rond vrijheid toegepast? (gemeten in puntprevalentiemeting LPZ in november 2019) 
 

Locatie Lemborgh 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 9 144 6.3% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0 144 0.0% 

Farmacologisch 11 144 7.6% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 144 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

0 144 0.0% 

Eén-op-één toezicht 0 144 0.0% 

In een ruimte afzonderen 0 144 0.0% 

Andere maatregel 0 144 0.0% 
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Locatie De Baenje 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten  

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 7 206 3.4% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0 206 0.0% 

Farmacologisch 1 206 0.5% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 206 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

1 206 0.5% 

Eén-op-één toezicht 1 206 0.5% 

In een ruimte afzonderen 1 206 0.5% 

Andere maatregel 0 206 0.0% 

 

Locatie Hoogstaete 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 5 147 3.4% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0 147 0.0% 

Farmacologisch 6 147 4.1% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 147 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

12 147 8.2% 

Eén-op-één toezicht 0 147 0.0% 

In een ruimte afzonderen 0 147 0.0% 

Andere maatregel 0 147 0.0% 

 

Locatie Aldenhof 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 8 105 7.6% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0 105 0.0% 

Farmacologisch 0 105 0.0% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 105 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

1 105 1.0% 

Eén-op-één toezicht 0 105 0.0% 

In een ruimte afzonderen 0 105 0.0% 

Andere maatregel 0 105 0.0% 

 

Locatie Glana 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 25 364 6.9% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

1 364 0.3% 

Farmacologisch 9 364 2.5% 
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Psychologisch (dwingend spreken) 1 364 0.3% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

28 364 7.7% 

Eén-op-één toezicht 2 364 0.5% 

In een ruimte afzonderen 1 364 0.3% 

Andere maatregel 2 364 0.5% 

 

Locatie de Egthe 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 2 221 0.9% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

0 221 0.0% 

Farmacologisch 0 221 0.0% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 221 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

0 221 0.0% 

Eén-op-één toezicht 0 221 0.0% 

In een ruimte afzonderen 0 221 0.0% 

Andere maatregel 0 221 0.0% 

 

Locatie Vastrada 

Maatregel Aantal cliënten bij wie 
vrijheidsbeperking is toegepast 

Totaal aantal 
cliënten 

Percentage  

Mechanisch (zoals bedhekken) 3 92 3.3% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke 
kracht in bedwang houden) 

1 92 1.1% 

Farmacologisch 6 92 6.5% 

Psychologisch (dwingend spreken) 0 92 0.0% 

Elektronisch (alarm of 
camerabewaking) 

9 92 9.8% 

Eén-op-één toezicht 9 92 9.8% 

In een ruimte afzonderen 4 92 4.3% 

Andere maatregel 0 92 0.0% 

 

3.2 Cliëntoordelen 

Op basis van eigen NPS-meting bij alle cliënten zorgcentra 

Zie paragraaf 2.8. In 2019 heeft een uitvraag NPS plaatsgevonden over de gehele populatie van 

Zuyderland Zorgcentra. De NPS scoorde positief met een waarde van 37.  

 

Op basis van aanbevelingsvraag op Zorgkaart Nederland 

Aanbevelingsvraag: ‘Wat is het percentage cliënten dat de zorglocatie aanbeveelt?’ 
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Cliëntoordelen op Zorgkaart NL (peildatum 31-12-2019) 
 

Locaties Totaal aan meldingen 
Zorgkaart Nederland 
t/m december 2019 

Aantal cliënten/ vertegenwoordigers 
dat ‘ja’ heeft geantwoord op de 
aanbevelingsvraag 

Percentage dat de 
locatie zou 
aanbevelen bij 
anderen 

Lemborgh  9 8 88.9 % 

De Baenje 11 10 90.9 % 

Hoogstaete 68 67 98.5 % 

Aldenhof 17 17 100 % 

Glana 32 28 87.5 % 

De Egthe 20 17 85.0 % 

Vastrada 32 32 100 % 

 

3.3 Leren en werken aan kwaliteit 

Kwaliteitsplan 2020 

Eind 2019 is het kwaliteitsplan 2020 opgesteld conform de vereisten uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de cliëntenraad, 

verpleegkundigen en verzorgenden, (para)medici, management en directie. Het plan is voor feedback 

voorgelegd aan de collega organisaties uit het lerend netwerk, te weten Mosae Zorggroep, 

MeanderGroep en Vivantes. Voor het kwaliteitsplan 2020 is door het lerend netwerk aangegeven dat 

het een helder plan is, consequent opgebouwd rondom de 4 strategische pijlers. Doordat eerst de 

grote lijnen worden geschetst, zijn de doelstellingen/acties verderop in het plan (zorgbreed en 

locatie specifiek) goed te plaatsen. 

 

Kwaliteitsverslag 2019 

In 2020 is de deadline voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren aan ZINL uitgesteld vanwege 

de corona-crisis. Het kwaliteitsverslag 2019 is op 31-07-2020 gepubliceerd op de website van 

Zuyderland. In het kwaliteitsverslag zijn de doelen uit het kwaliteitsplan 2019 inclusief de 

ontwikkelingen per thema uit het kwaliteitskader geëvalueerd. Het kwaliteitsverslag is gedeeld met 

de cliëntenraad, VAR, management en directie. Het kwaliteitsverslag is tevens voor feedback 

voorgelegd aan de collega organisaties Vivantes en MeanderGroep. Beiden geven aan dat het een 

duidelijk verslag is met een logische opbouw. Naar aanleiding van opmerkingen is het verslag 

geoptimaliseerd. 

 

Het samen leren, waaronder deel uitmaken van het lerend netwerk 

In paragraaf 2.4 staat reeds beschreven hoe Zuyderland Zorgcentra leert en werkt aan kwaliteit.  

Leren en verbeteren is in het gehele kwaliteitsverslag bij alle thema’s als rode draad terug te vinden.  
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Bijlage 1: Personeelssamenstelling 2019  
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