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Voorwoord
In dit kwaliteitsplan verpleeghuiszorg MeanderGroep Zuid- Limburg (hierna Meander) staan wij stil bij de manier
waarop wij goede en verantwoorde zorg leveren aan onze bewoners en hoe wij samen leren om de zorg naar
een nog hoger niveau te tillen. Het kwaliteitsplan van Meander volgt de reikwijdte zoals deze is omschreven in
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent dat onze plannen afgestemd zijn op onze klanten die een
integraal aanbod ontvangen van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen en die 24
uur aangewezen zijn op WLZ- zorg en - ondersteuning. Omdat de reikwijdte de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 4
t/m 10 omvat klanten met een indicatie zowel inclusief als exclusief behandeling. Meander is een organisatie die
ingedeeld is in een clusterstructuur. Ieder cluster heeft zijn eigen identiteit. Hierdoor is ervoor gekozen om dit
kwaliteitsplan te benaderen vanuit de twee betrokken clusters; cluster Wijkzorgcentra (WZC) en cluster
Verpleeghuizen (VPH).
Vanwege de corona-pandemie is een deel van de activiteiten zoals beschreven in het kwaliteitsplan 2020 slechts
deels uitgevoerd. Meander heeft er om die reden voor gekozen om het kwaliteitsplan 2020 door te laten lopen
in 2021, met aanpassingen waar nodig.

1. Profiel zorgorganisatie
Zorgvisie Meander 2020 - 2025
Leid je eigen leven
Meander wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van de inwoners van Parkstad en omstreken. Zij willen
hun eigen leven leiden, ook als dat door lichamelijke of mentale beperkingen lastiger wordt. Zij hebben de
behoefte en het recht om zoveel mogelijk de regie te blijven voeren over hun eigen leven. Dat kan, als wij hen
daarin ondersteunen. Op de juiste wijze, uitgaande van hun persoonlijke behoeften en verlangens. Zónder de
teugels van hen over te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden, als we
zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Onze medewerkers hebben het hart op de juiste plaats omdat ze zich willen inzetten voor het welzijn en
welbevinden van de medemens. Zij hebben voor dit mooie, betekenisvolle vak gekozen, om hun talent in te
zetten voor onze klanten en bewoners. Zij weten als geen ander waar onze klanten/bewoners echt behoefte aan
hebben en wat hun leven fijn en betekenisvol maakt. Wij geloven in de combinatie professionaliteit en gezond
verstand. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers – binnen alle professionele kaders – zoveel
mogelijk ruimte krijgen om er naar eigen inzicht voor hun klanten/bewoners te zijn.
De betaalbaarheid van de zorg staat sterk onder druk. Om goede, klantgerichte zorg ook voor toekomstige
generaties betaalbaar te houden, dient deze zo efficiënt en effectief mogelijk te worden georganiseerd, mede
gericht op duurzaamheid. Via innovatieve zorg- en businessconcepten wil Meander daarin een leidende en
inspirerende rol spelen.
Meander helpt mensen hun eigen leven te leiden. Waar en hoe ze ook wonen, wij bieden hen een veilig en
prettig thuis, gebouwd op zeven solide pijlers.
Met elkaar: wij gaan samen met onze klanten, bewoners, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, zorgprofessionals
en samenwerkingspartners passende fysieke en sociale netwerken creëren vanuit de sociale benadering. Wij
doen daarbij een bijzonder beroep op datgene wat de klant/bewoner en de maatschappij voor de ander kan
betekenen.
Eigen kracht: van zorgen voor naar zorgen dat. We stimuleren het zelf doen zoveel als mogelijk. We doen een
beroep op de eigen vitaliteit van de klant/bewoner.
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Aandacht: wij hebben aandacht voor onze klanten/bewoners en nemen hier de tijd voor.
Nieuwsgierig: wij zijn geïnteresseerd in onze klanten en wat hen drijft. Als we anderen willen helpen hun eigen
leven te leiden moeten we weten wie die anderen zijn.
Deskundig: wij zijn professionals op het gebied van zorgverlening en welbevinden. Wij blijven ons zelf en onze
processen continu verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen en nemen hierbij een leidende en inspirerende
positie in.
Eigen regie : wij stimuleren of ondersteunen klanten om zoveel mogelijk de regie te voeren over hun eigen leven.
Hoe ze onze ondersteuning ingevuld willen zien, vormt daarbij het uitgangspunt.
Respect: wij gaan respectvol met elkaar om. Uitgangspunt daarbij is fysieke, psychische en sociale veiligheid. Er
is sprake van relatiegerichte zorg.
Ondersteunend aan het kunnen leiden van je eigen leven is het gedachtegoed van de Sociale Benadering. De
Sociale Benadering biedt een bredere blik op alles wat er rondom dementie gebeurt. Het leven van mensen met
dementie wordt bepaald door de wisselwerking tussen de ziekte en de leefwereld. Deze voortdurende
wisselwerking noemen we de Sociale Benadering. Het denkraam van de Sociale Benadering helpt de behoeften,
wensen en mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten beter te zien en begrijpen, en om in het
verlengde daarvan de juiste ondersteuning te bieden. Bij dementie is het de kunst om de brug te slaan naar het
gewone dagelijkse leven. Om de drempels daarbij te helpen overwinnen. Om ondanks de ontwrichtingen van de
ziekte de draad van het leven zo goed en kwaad als het gaat weer op te pakken. Maar om tegelijkertijd ook voor
te bereiden op de toekomst als leven met dementie ingewikkelder wordt. De Sociale Benadering is een onderdeel
van het implementatietraject van de kernwaarden van Meander en zal zorg
dragen dat de Sociale Benadering wordt ingebed in de cultuur van Meander.
Omschrijving clusters
Cluster Verpleeghuizen
De locaties van het cluster Verpleeghuizen bieden zorg aan specifieke doelgroepen. Expertisecentrum
Lückerheide biedt zorg aan mensen met Parkinson en dementie, gedragsproblemen, gerontopsychiatrische
problematiek, mensen met het syndroom van Korsakov en psychogeriatrische zorg aan (jonge) mensen met
dementie. Daarnaast wordt er palliatieve zorg geboden in Hospice de Vlinderhof. Zorg- en revalidatiecentrum
Hambos biedt GRZ, infusietherapie, complexe somatiek, beademingstherapie en zorg bij NAH (niet-aangeboren
hersenletsel). Verpleeghuis De Dormig biedt zowel somatische als psychogeriatrische zorg. Heiveld en het
Barbarahoes bieden psychogeriatrische zorg. Er wordt dagbehandeling aangeboden aan mensen met
lichamelijke problematieken, psychogeriatrische problematieken en specifiek aan mensen met een visuele
beperking.
Cluster Wijkzorgcentra
Het cluster Wijkzorgcentra levert zorg en begeleiding aan klanten en buurtbewoners in het werkgebied Kerkrade,
Landgraaf, Bocholtz-Simpelveld-Epen. De begeleiding bestaat uit individuele begeleiding of groeps-begeleiding
aan ouderen met somatische, psychogeriatrische of gerontopsychiatrische beperkingen. De zorg die het cluster
aan ouderen biedt is:
• Somatische zorg
• Psychogeriatrische zorg
• Gerontopsychiatrische zorg
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•
•
•

Kortdurende zorg/herstelzorg
Eerstelijnsverblijf zorg (ELV) / Logeerhuis
Dagopvang

De volgende tabellen zijn opgenomen in bijlage 2:
• Aantal klanten per doelgroep Clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen
• Leeftijdsverdeling klanten
Cluster V&V Thuiszorg
Het doel van de inzet van VPT is om mensen die dit wensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ondanks de
wensen van klant om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de inzet van Meander om dit mogelijk te maken,
kan er een situatie ontstaan waarin het niet meer verantwoord is om zelfstandig thuis te blijven wonen. Er moet
dan in afstemming met de klant toegewerkt worden naar een passende opname. De groei In VPT klanten zal naar
verwachting fors toenemen in de komende jaren.
Binnen de extramurale zorg is een veranderend zorglandschap te zien, men wordt ouder en blijft langer thuis
wonen, en het aantal mensen met de ziekte dementie neemt toe. Dit zijn mede belangrijke triggers om het
aanbod in VPT binnen Meander te blijven door ontwikkelen. Eind 2020 gaat gestart worden met VPT nachtzorg,
Dit is een dienst waarbij de klant 10 nachten per jaar gebruik kan maken van ondersteuning in de nacht aan huis
of elders, het logeerhuis. Door inzet van VPT nachtzorg kan de mantelzorgondersteuner ontlast worden, kunnen
crisissen voorkomen worden en kan langer thuis wonen mogelijk gerealiseerd worden. In 2021 kunnen meerdere
van dit soort diensten ontwikkeld worden op het gebied van verbreding van het VPT pakket.

De tabel met het aantal VPT-klanten is opgenomen in bijlage 2.

2. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en interne
stakeholders en hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg.

Figuur 1: Integraal model voor dynamisch en ontwikkelgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg.
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Huidige situatie en plannen voor de toekomst
Beide clusters hebben hun eigen identiteit en daardoor hun eigen visie op plannen voor de toekomst. Wij vinden
het als organisatie belangrijk dat ieder cluster de mogelijkheid heeft om zijn eigen identiteit en bijbehorende
plannen te ontwikkelen zodat de zorg zo goed mogelijk kan worden aangepast op de verschillende doelgroepen
binnen de clusters.
Er wordt ook in 2020-2021 ingezet op uitbreiding van de formatie van zorgassistentes. Hier is geen sprake van
arbeidsmarktprobleem; de zorgassistentes ondersteunen en geven aandacht aan bewoners (toezicht/eten en
drinken/welzijn) en werken samen met het verzorgend personeel. We hebben als doelstelling dat er op de
woongroep minimaal 2 medewerkers aanwezig zijn waarvan minimaal één verzorgende IG. Daarnaast wordt ook
ingezet op activiteitenbegeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. Naast werving wordt er vooral ook
ingezet op het opleiden van eigen personeel.
In 2020 zijn wij gestart met inzetbaarheid zorg assistenten in een locatie te vergroten door het aanbieden van
een ADL-training. De zorgassistenten die zijn ingestroomd, hebben vragen over hun loopbaanontwikkeling, past
dit bij mij, wil ik dit blijven doen, wil ik verder groeien, wil ik scholing etc. etc. het zijn vragen die hen bezighouden.
Als werkgever willen we deze mensen ondersteunen bij deze vragen.
Inzet kwaliteitsgelden 2021
Voor het overgrote deel zullen de kwaliteitsgelden net zoals in 2020 worden ingezet op personele kosten, door
inzet innovatiemedewerkers, verzorgend personeel en zorgassistenten, project groen, grijs, gelukkig. De inzet
van zorgassistenten is voornamelijk gericht op het welzijn, van de bewoners. Deze medewerkers zorgen ervoor
dat klanten niet langer alleen in een woongroep worden gelaten, omdat de enige zorgmedewerker, die er op dat
ogenblijk is, met de verzorging van een klant bezig is. De zorgassistenten zijn mede verantwoordelijk voor het
oppakken en uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden binnen de (kleinschalige) woongroepen en zorgafdelingen voor wat betreft het welzijn en de aandacht voor de klanten. In 2020 heeft dit tot een positief resultaat
geleid, klanten en medewerkers ervaren het als een toegevoegde waarde. Er is meer aandacht voor welzijn op
individueel als op groep niveau merkbaar.
Daarnaast zijn in de overige investeringen ook praktijkopleiders leerlingen beleid opgenomen. Dit zijn
praktijkbegeleiders voor BBL/BOL leerlingen en worden niet gefinancierd door ontwikkelgelden via RAAT (betreft
Derde leerweg/ hybride leeromgeving).
Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De visie van Meander is dat de klant als individu centraal staat in de geboden zorg. De zorg binnen de clusters
moet goed zijn, onafhankelijk van waar de klant de zorg aangeboden krijgt. Goede zorg wordt geboden als het
welbevinden en de gezondheid zo optimaal mogelijk zijn. Uitgangspunt van de zorg is het individuele
zorgleefplan, dat voor iedere klant is opgesteld. Er wordt gekeken naar de behoeften en wensen van de klant.
Om ervoor te zorgen dat de verhuizing van thuis naar een van de Meander-locaties op een prettige manier
verloopt, zetten we in op een warme overdracht. Door wachtlijstoverleg, waarbij zowel intra- als extramurale
medewerkers aanwezig zijn, kan informatie en voorkennis van extramuraal al gedeeld worden voordat iemand
verhuisd. Indien mogelijk, gaan intramurale medewerkers al bij de nieuwe klant thuis op bezoek om al kennis te
maken. Doordat er dan al een eerste contact ontstaat, kan er op het moment van de verhuizing een warme
overdracht plaats vinden en oprechte aandacht aan de klant en zijn naaste gegeven worden.
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Onderwerp
Autonomie

Doelstelling
Voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen
regie over leven en welbevinden leidend, ook
bij de zorg in de laatste levensfase.
De medewerker laat zich primair leiden door
de wens van de klant. Iedere klant is uniek!

Acties
• De afspraken rondom levenseinde zijn, daar waar wenselijk, ook bekend
bij de naasten van de klant en worden tijdens het zorgplangesprek
• Richtlijnen rondom palliatieve zorg worden gevolgd
• Dit is aantoonbaar in zowel het dossier van de klant als het team ontwikkel
plan (TOP)
• Er zijn een aandachtfunctionaris palliatieve zorg. Deze monitort de
voortgang en borging van het te volgen beleid rondom palliatieve zorg

Zorgdoelen

Iedere klant heeft afspraken over en inspraak
bij de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg,
behandeling en ondersteuning

• De klant heeft een actueel zorgleefplan dat in samenspraak met de klant
en/of dienst naasten is samengesteld
• De klant en/ of diens naasten hebben een actieve rol in zowel het tot stand
komen als bij de evaluaties van het zorgleefplan (samen beslissen)
• De wens van de klant is leidend bij het tot stand komen van het
zorgleefplan

50%
Warme
overdracht

De zorgverlener kent het levensverhaal van
de klant en ondersteunt waar mogelijk om dit
voort te zetten, 50% warme overdracht.
De eetsituatie is afgestemd op de behoefte
van de klanten
De klant ervaart een smakelijke maaltijd
De klant heeft regie in het bepalen van de
maaltijd

• Implementatie project 50% warme overdracht

Eten
en drinken

Project
kunnen,
willen,
doen!”

“Zelf
zelf
zelf

In 2021 is een visie op kwaliteitsindicator
“Eten & Drinken “ ontwikkeld
Interveniëren op twee gebieden: er zal een
directe interventie plaats vinden bij de
medewerkers van de Zorgafdeling (bewust
wording ten aanzien van bewegen).
Daarnaast zal de training resulteren in een
indirecte interventie bij de klant (toename
van
ADL/HDL
handelingen
en
zelfredzaamheid).

• Opstellen van een voedingsbeleid
• In samenspraak met de bewoner wordt het menu bepaald, in het dossier
is terug te vinden hoe, wat, waar en wanneer de bewoner zijn/ haar
maaltijd wil nuttigen en welke ondersteuning hierbij nodig is

• Dialoog bijeenkomst (Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers
(2 uur))
• Verkorte workshop in combinatie met actieve dialoog (Medewerkers
facilitair/ondersteunend, vrijwilligers en mantelzorgers (3 uur))
• Workshops voor medewerkers

Thema 2: Wonen en welzijn
Hoewel de klanten in een aantal opzichten verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten. De overeenkomsten
hebben betrekking op de behoefte aan welbevinden en gezondheid. Meander begeleidt en ondersteunt de klant
vanuit een visie die gericht is op welzijn en wonen in plaats van een medisch georiënteerd model.
onderwerp

doelstelling

Zinvolle dagbesteding

Het welzijn van de klant staat centraal.
De klant bepaalt hoe aan zijn of haar welzijn
inhoud wordt gegeven
Klanten hebben een ruim aanbod aan
activiteiten op individueel en groepsverband,
activiteiten sluiten aan bij de persoonlijke
voorkeuren en gewoonten van de klanten

acties
• Het project groen, grijs en gelukkig wordt verder opgepakt en uitgewerkt
• Aantrekkelijk aankleden tuin/terras/beweegtoestellen/beleeftuinen/
moestuinen aanleggen
• Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van
Ouderen (MIBBO) verder implementeren
• Per dag wordt aangesloten op de wens van de klant als het gaat over
zinvolle invulling van de dag. De klant bepaalt wat zinvol is voor hem of
haar
• Het sociale netwerk van de nieuwe klant wordt in kaart gebracht, hoe wil
de klant zijn of haar sociaal netwerk betrekken in zijn/ haar leven binnen
een locatie.
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Inzet vrijwilliger
Woon
comfort

Het aantal inzet vrijwilligers is cluster breed • De werving van vrijwilligers wordt “gemoderniseerd”.
40% van het totaal aantal medewerkers
• Facebook, Instagram en andere Social Media is hierbij een must.
De locaties van WZC zijn uitnodigend en staan • Mensen uit de wijk worden actief betrokken bij activiteiten in het huis.
midden in de wijk waardoor een optimale • De buitenruimtes (tuinen of balkons) worden aantrekkelijker en
verbinding
met
sociale
netwerken
uitnodigend gemaakt. De beleving van de klanten moet daarbij voorop
gestimuleerd wordt en mogelijk wordt. Onze
staan.
huizen zijn zo ontworpen zodat klanten, • Maatschappelijke voorzieningen en verenigingen rondom locatie zijn in
mantelzorgers en familie elkaar kunnen
kaart gebracht. Verenigingen worden binnen gehaald door b.v. ze actief
ontmoeten.
uit te nodigen voor activiteiten.

Thema 3: Basisveiligheid
Kwaliteitsgroep infectiepreventie
Infectiepreventie is van groot belang. Binnen de kwaliteitsgroep is elke cluster vertegenwoordigd, evenals de
medische dienst. Door structureel aandacht te geven aan infectiepreventie en te werken volgens de protocollen
wordt het risico op infectieverspreiding aanzienlijk kleiner.
MIK-commissie
Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de toekomst
wordt verkleind. Het melden, registreren en onderzoeken van incidenten heeft tot doel inzicht te verkrijgen in
(structurele) problemen, herhaling te voorkomen door een goede analyse van de situatie, het opstellen of
bijstellen van voorschriften ter verbetering van de preventie, inzicht te verkrijgen in de resultaten van toegepaste
veiligheidsmaatregelen en een juist beeld te krijgen van o.a. de toedracht van het incident. Het melden van
incidenten is laagdrempelig en wordt onder andere gestimuleerd door het bespreken van incidenten in de teams.
Calamiteiten moeten gemeld worden aan de IGJ en worden onderzocht middels de PRISMA methodiek. Na
melding in het digitale systeem Iprova, wordt een workflow in gang gezet om het incident af te handelen en
verbetermaatregelen in te zetten. Per triaal worden trends geanalyseerd op cluster- en concern niveau en
besproken binnen de verschillende gremia. In 2021 worden verbeteringen doorgevoerd in het meldformulier en
de opzet van het calamiteitenonderzoek.
Geneesmiddelencommissie
Binnen Meander is het toedienen van geneesmiddelen binnen cluster WCZ en VPH een steeds terugkerend
onderdeel van de behandeling en verzorging van bewoners. Voor bijna iedere klant geldt dat medicatie
noodzakelijk is. Het Geneesmiddel Distributie Protocol (GDP) is van toepassing op alle klanten mèt behandeling
(inclusief ELV en DBC/GRZ). Dit GDP richt zich op uitvoering van geneesmiddelenbeleid. Dit proces omschrijven
we als “farmaceutische zorg”.
Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 van kracht en is binnen Meander gericht op mensen met een
dementie, Korsakov of Niet-Aangeboren-Hersenletsel. De wet schrijft voor wanneer en via welke procedures
mensen onvrijwillig kunnen worden opgenomen en hoe onvrijwillige zorg mag worden verleend.
Uitgangspunt is dat de bewoner alleen vrijwillige zorg krijgt. Voor onvrijwillige zorg geldt 'nee, tenzij het echt niet
anders kan'. In 2020 is het beleid binnen Meander bepaald, zijn verpleegkundigen opgeleid voor hun rol als
zorgverantwoordelijke en zijn onafhankelijke Wzd-functionarissen aangesteld, zodat de uitvoering van de Wzd
op correcte wijze kan plaatsvinden. Protocollen met betrekking tot onvrijwillige zorg zijn opgesteld en processen
over aanvragen van onvrijwillige opname vastgelegd. Vanaf 1-10-2020 zijn medewerkers aan de slag gegaan met
het omzetten van BOPZ-dossiers naar Wzd dossiers aan de hand van een daartoe ontwikkeld registratieformulier.
Daar waar knelpunten op gaan treden bij de uitvoering van de wet, zullen werkwijzen en processen aangepast
gaan worden.
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In 2021 zal het beleid doorontwikkeld worden, zal het interne toezicht op onvrijwillige zorg nader bepaald
worden en zal op basis van te verzamelen gegevens uit de registratieformulieren geanalyseerd kunnen worden
welke verbeterstappen Meander nog kan maken in het toepassen van onvrijwillige zorg. Tevens zal er voor alle
bewoners goed vastgelegd gaan worden wie hun vertegenwoordiger is.
Voor de extramurale zorg is in het beleid bepaald dat geen onvrijwillige zorg wordt toegepast in een thuissituatie.
Verder oriëntatie op deze afspraak is nodig, omdat er in thuissituaties zeker ook raakvlakken zijn met onvrijwillige
zorg. Indien nodig zullen aanvullende beleidsafspraken volgen voor extramurale zorg.
Wondcommissie
De commissie bestaat uit wondverpleegkundigen en aandachtsvelders vanuit de intramurale locaties, maar ook
uit deskundigen van de medische en paramedische dienst. Alle intramurale locaties zijn vertegenwoordigd in de
commissie. De commissieleden zijn contactpersoon voor medewerkers binnen de intramurale clusters,
thuiszorg, medische /paramedische dienst en bedrijven etc. Zij werken volgens het Wondzorgproces-WLZ en een
jaarplan, waarin landelijke ontwikkelingen zijn vertaald naar de praktijk van Meander, zoals het gebruik van TIME.
Sinds de nieuwe structuur is een functieprofiel ontwikkeld voor de wondverpleegkundige en is
het Wondzorgproces-WLZ vernieuwd.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De centrale commissie Meldcode wordt ingezet als ondersteuning van de medewerker bij het toepassen van de
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gebruik van de Meldcode is wettelijk verplicht voor alle
professionals in zorg. De Meldcode is een 5-stappenplan dat de beroepskracht begeleidt bij het proces vanaf het
eerste vermoeden tot aan de beslissing over het doen van een melding van vermoedelijk geweld. De leden van
de centrale commissie zijn op de hoogte van alle aspecten rondom de Meldcode en het proces van meldingen;
volgen de voortgang, de afhandeling, de evaluaties (met ketenpartners); zorgen voor een registratie van
meldingen en zorgen voor aanlevering van cijfers voor rapportages, analyses en trends en ondersteunen de
beroepskrachten bij het signaleren en het zetten van de stappen van de Meldcode.
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ)
In 2019 hebben de clusters VPH en WZC deelgenomen aan de LPZ-meting. De meting 2020 is verplaatst naar
februari 2021.Door middel van een dashboard is inzichtelijk wat de resultaten van de LPZ zijn. Deze resultaten
dienen als input voor kwaliteitsverbetering van het primair proces.
De LPZ meet de indicatoren welke aangegeven zijn in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
onderwerp
Medicatie
veiligheid
Wet Zorg
Dwang

Ziekenhuis
opname
KwaliteitsIndicatoren

en

doelstelling
acties
Het aantal geregistreerde medicatie incidenten • Maandelijks bespreken medicatie incidenten. Acties uit de MIC analyses
is met 20 % verminderd
worden maandelijks meegenomen in het Top/teamplan
• Project medicatie incidentenreductie 20%
Medewerkers zijn bekend met het • WZD is als aandacht en verbeterpunt meegenomen in de TOP van de teams
uitgangspunt van de wet
• zorgteam heeft zorgverantwoordelijke WZD
“nee, tenzij”
• Een themamaand WZD.
Het aantal ziekenhuis opnames is gereduceerd • Door beter te monitoren en in nauwe afstemming met de arts wordt
getracht de klant de juiste zorg te geven in de eigen woonomgeving.
• Pilot ziekenhuis verplaatste zorg i.s.m. huisartsen.
De jaarlijkse LPZ meting leidt tot inzicht in de • Aan de hand van de jaarlijkse LPZ meting zetten teams verbeterplannen en
kwaliteit van zorg en daarop te volgen
vertalen deze in hun TOP
verbeteracties ’s
• Iedere locatie wondverpleegkundige
• Afspraken rondom reanimatie, gebruik AB, griepspuit, levensverlengende
Resultaten < als voorafgaande meting.
handelingen zijn vastgelegd in dossier en in overleg met de klant en/of
diens naasten afgesproken. Ook afspraken bij een mogelijke besmetting
met Covid-19 worden vastgelegd in het zorgdossier
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MIK/MIM

Opstellen of bijstellen van voorschriften ter • Maandelijks bespreken MIK/MIM incidenten
verbetering van de preventie, inzicht te • Trial analyse incidenten
verkrijgen in de resultaten van toegepaste
veiligheidsmaatregelen

Thema 4: Leren en werken aan kwaliteit
Meander maakt deel uit van diverse lerende netwerken, zoals de Academische Werkplaats Ouderenzorg ((AWO)
geïnitieerd door Maastricht University), Parkinson Net, Korsakov Kenniscentrum en de Innovatiekring Dementie.
Met regelmaat vindt uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. Er wordt gezamenlijk gezocht naar antwoorden
en verbeteringen op vraagstukken op allerlei gebieden.
Onderwerp
Hoeve Overhuizen

Doelstelling
Acties
Verder door ontwikkeling nieuwe • In den lande gaan kijken hoe men in andere zorgboerderijen werkt.
zorgvisie “ De Hoeve ”
• De best practices worden overgenomen
• De binnenplaats van de Hoeve en de omgeving worden optimaal
benut bij activiteiten
Logeerhuis voor mensen Logeerhuis wordt gesitueerd in De • Coördinator logeerhuis betrokken bij opzet logeerhuis De Hoeve
met dementie
Hoeve in Bocholtz
Lean Methode
Op 31-12-2021 worden projecten en • verbeterprojecten op de eigen locatie(s) maximaal faciliteren
procesoptimalisaties gedaan volgens • Uitkomsten van het LEAN formulier worden als voortgang in het TOP
de LEAN-projectstructuur
opgenomen
PDCA

In 2021 doorontwikkeling van de • 2 keer per jaar interne PDCA-audit
PDCA-cyclus.
• Gebruik formats met PDCA-structuur

Project “LEEV”

Indicatoren voor het inzichtelijk
maken van hoe en in welke mate
zorgorganisaties leren en verbeteren
in de verpleeghuiszorg, gericht op
persoonsgerichte zorg vanuit de
relatie klant-naaste-zorgverlener

Ontwikkelen van een methode om het leren en verbeteren in verpleeghuizen
te stimuleren vanuit de zorgrelatie (klant-naaste-zorgverlener) en inzicht in
de toepasbaarheid en effecten op de ervaren kwaliteit van zorg vanuit
klantperspectief (“woonplezier”) en kwaliteit van werk (“werkplezier”)

Thema 5: Leiderschap, governance en management
In 2020 is in samenspraak met diverse geledingen de huidige strategie verrijkt en zijn nieuwe kernwaarden
opgesteld. In 2021 starten eveneens medewerkers het Ambassadeurstraject verzorgende IG van V&VN. Het
doel van het ambassadeurstraject is het ontwikkelen van de functie van verzorgende IG binnen het eigen team,
de organisatie en het werkveld en het geven van een stem aan de verzorgende IG om zodoende meer
zeggenschap te ontwikkelen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel worden ontwikkeld door
teamcoaching.
Onderwerp
Zelforganisatie

Doelstelling
Acties
Zelforganisatie is bij alle teams ingevoerd en • Zelforganiserende teams. Teams beschikken over een groene meetlat
geborgd
• Medewerkers worden betrokken opstellen jaarplannen
• Teams hebben een eigen TOP die input geeft voor het cluster
jaarplan.
• Borgen project zelforganiserende teams.
• Het MT van de Wijkzorgcentra start met teamcoaching
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Zorgleefplan

ONS Dossier

Bewoners hebben binnen 24 uur een voorlopig • De doelen en afspraken in het ZLP zijn gebaseerd op de wensen,
zorgplan, en binnen 6 weken een definitief
voorkeuren, zorgvragen van de bewoner.
zorgplan.
• Manager monitoring dossiervorming
95% dossier is conform zorgproces
• Dossiers worden samen met bewoner/vertegenwoordiger opstellen
• Audit dossier controle.
• Extra aandacht voor opbouw van het dossier en verslaglegging.
ONS dossier wordt ingevoerd. In 2021 wordt • Medewerkers worden geschoold in ONS- dossier.
gestart met PCD 2 te vervangen door ONS-dossier. • Medewerker worden geschoold in de bijbehorende methodiek.

Thema 6: Personeelssamenstelling
Meander vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor de medewerkers. Meander investeert in
medewerkers en heeft daardoor deskundige, gemotiveerde en gezonde medewerkers en daarmee een sterke
positie op de arbeidsmarkt. We hebben professionele en verbonden medewerkers en een stabiele organisatie.
De tabellen met betrekking tot de personeelssamenstelling is toegevoegd in bijlage 3.
Hybride leeromgeving
Meander biedt samen met het Vista College de mogelijkheid om deel te nemen aan de hybride leeromgeving.
Hierin wordt het schoolse leren verbonden en verweven met het leren in de beroepspraktijk door eigen
leerexperts, onder begeleiding van bevoegde docenten van het Vista College. Op deze manier ontstaat
vraaggericht leren/gepersonaliseerd leren op maat.
Derde leerweg / Expeditie ZZL
Samen met onderwijspartners ROC Rivor en Avans+ biedt Meander een innovatief, op maat gemaakt werkleertraject. Hierin wordt de medewerker versneld opgeleid tot Verzorgende IG /Maatschappelijke Zorg of Mbo
Verpleegkundige. Begeleiding gebeurt door professionele docenten én ervaringsdeskundige collega’s, de
medewerker werkt in een ervaren zorgteam van Dr. Calshof en leert via een social learning platform.
Praktijkbegeleiders worden ingezet voor verbeteren en borgen kwaliteit leerling begeleiding.
HBO- verpleegkundigen
Het blijkt lastig om nieuwe HBO-verpleegkundigen aan te trekken. Op dit moment worden medewerkers intern
opgeleid om het aantal verpleegkundigen binnen de organisatie te vergroten.
Binnen cluster WZC willen wij de HBO-verpleegkundige meer gaan positioneren dan de huidige situatie, zodat
hun meerwaarde qua kennis en vaardigheden meer bekendheid en draagvlak geniet vanuit de teams.
Door de HBO-verpleegkundige beter te gaan positioneren willen wij de kwaliteit van zorg verder verbeteren en
optimaliseren door de juiste inzet op basis van kennis, vaardigheden en competenties.
Onderwerp
Teamsamenstelling

Doelstelling
Medewerkers voelen zich optimaal
gefaciliteerd in hun werkzaamheden.
Medewerkers zijn beter toegerust
om professioneel en hoogwaardige
zorg en ondersteuning te bieden.

Acties

Leerling begeleiding

Optimaliseren leerlingenbeleid door • Begeleiden van leerlingen, maar ook de werkbegeleiders door
inzet van praktijkopleiders. Gebleken praktijkbegeleiders
is, dat de leerling begeleiding beter • Kritische aandacht aan de leerling volg systeem ( LMS).
kan, en minder leerlingen tussentijds
afhaken.
•Uitstroom leerlingen <5%
•Aantal BBL leerlingen >60

• Er is 24 uur per dag minimaal één verzorgende plus aanwezig;
• Per twee afdelingen c.q. groepen is minimaal één HBO-V’ er
werkzaam.
• Versterken van vakmanschap en professioneel leiderschap van
medewerkers.
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Het verzuim is gemiddeld maximaal • Inzet van preventie van verzuim
5,5 %.
• Individuele of team coaching
• Vitaliteitsprogramma fit voor Meander
Kwalitatieve bezetting personeel Wij beschikken over kwalitatieve • Alle medewerkers hebben de verplichte scholingen gevolgd
medewerkers die voldoen aan de Monitoring vanuit het Leer Managementsysteem (LMS)
competenties
gerelateerd
aan • Alle medewerkers, zeker degenen die beschikken over een BIGopleidingsniveaus welke nodig zijn registratie, dienen regelmatig bijscholingen te volgen om bevoegd
voor het leveren van kwalitatief en bekwaam te blijven
goede zorg
• Ook voor andere medewerkers gelden verplichte (bij)scholingen.
75 % van de medewerkers hebben Eenieder dient deze te hebben gevolgd en dit te hebben
hun verplichte scholingen gevolgd.
geregistreerd in het LMS
• Stimuleren van opleidingen
• Herpositionering van de HBO-verpleegkundige
verzuim

Thema 7: Hulpbronnen
Zorg technologieën en arbeidsbesparende innovaties
Technologie krijgt steeds meer een rol in de zorgverlening. Zo ook bij Meander. Zorgmedewerkers worden
bekender met technologie. Technologische hulpmiddelen die reeds ingezet worden bij Meander zijn onder
andere de belevenistafel en tovertafel, Paro, Silver Fit, Qbi, polszenders en andere domotica. Deze hulpmiddelen
dragen bij aan onder andere het voorkomen van onrust, het bevorderen van welzijn en een zinvolle
dagbesteding. Middels het Meander Innovatie Netwerk en inzet van innovatiemedewerkers krijgen ideeën een
podium en worden verbindingen gelegd. Alle Meander-medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen aan
“Slippertime”, een event dat in het teken van innovatie, ontwikkelen en verbeteren staat.
Van enkele technologische innovaties is wetenschappelijk vastgesteld dat ze inzetbaar zijn als therapeutische
interventie. In 2021 worden de technologische innovaties geborgd in de dagelijkse routine in het kader van
verbeteren van welzijn en de therapeutische werking.
Samen aan de slag! - Verbetering multidisciplinair samenwerken
Bij MeanderGroep wonen bewoners die zorg én behandeling nodig hebben. Goede zorg en behandeling bieden
we samen: we vragen aan de bewoner welke wensen deze heeft en vertalen dit naar zorg en behandeling.
Samen maken we nu een stap voorwaarts naar een verbeterde multidisciplinaire samenwerking waarin we beter
met elkaar gaan afstemmen.
Het uitgangspunt van de verbeterde werkwijze is dat we binnen alle intramurale locaties op gelijke wijze gaan
samenwerken volgens dezelfde afspraken.

Onderwerp

Doelstelling

Innovatieve middelen

De inzet van innovatieve
middelen in de zorg helpen
de kwaliteit te verhogen, het
werk
makkelijker
en
efficiënter te maken. De tijd
die ermee kan worden
bespaard kan direct aan de
klant besteed worden
De inzet van innovatieve
middelen vermindert de
werkdruk

Acties
• Innovatieve middelen worden ingezet op de individuele baten van de klant
• Het cluster heeft een medewerker innovatie, die teams en managers
ondersteunt en adviseert over aanschaf innovatieve middelen
• Pilot Blended reality: Met behulp van een VR-bril wordt geprobeerd de
bewoners een bijzondere beleving te geven
• Pilot wassen zonder water verder uitrollen
• Project zorgcommunicatietechnologie
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Delen plannen met cluster cliëntenraad en Centrale cliëntenraad
Het doel van de cliëntenraden, clustercliëntenraden en Centrale cliëntenraad is het behartigen van de
gemeenschappelijke cliëntbelangen waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de kwaliteit
van zorg en de klantgerichtheid van Meander.
De lokale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen voor zover deze betrekking hebben op
de betreffende locatie. De lokale cliëntenraad overlegt met de clusterdirecteur of met de door haar
gemandateerde verantwoordelijke van de locatie.
De clustercliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen het cluster, wat betreft de
clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen voor zover deze locatie-overstijgend zijn. De clustercliëntenraad
overlegt met de clusterdirecteur.
De centrale cliëntenraad behartigt het gemeenschappelijk cliëntbelang voor zover het zaken betreft die locatieen cluster-overstijgend zijn. De centrale cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur. In 2021 zal de
medezeggenschapsstructuur zijn gewijzigd. Ingevolge de Wet medezeggenschap Cliëntenrechten
Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) zal het primaat van de medezeggenschap maximaal bij de lokale
cliëntenraden komen te liggen. Er zal worden overgestapt op een twee lagen structuur. De clusterraden komen
te vervallen.
Ondernemingsraad (OR), Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR), Medezeggenschap op Maat
(MoM)
Medezeggenschap binnen Meander is georganiseerd in de OR, MoM en de VVAR. De OR en MoM als
medezeggenschapsorganen behartigen de belangen van alle medewerkers binnen Meander. De VVAR zal als
representant van de verpleegkundige en verzorgende beroepsinhoud, nauw betrokken zijn in het proces om de
gewenste afstemming en samenwerking van organisatie en verpleegkundigen en verzorgenden vorm te geven,
waarbij de klant centraal staat. Er is nauwe afstemming en samenwerking met de RvB en OR.
De VVAR is zich verder aan het professionaliseren binnen Meander, waarbij wordt gestreefd om een
doorontwikkeling te maken richting Professionele Adviesraad (PAR).
Thema 8: Gebruik van informatie
De aanbevelingsvraag en totaalscore op Zorgkaart Nederland wordt gebruikt als uitgangspunt van de
klanttevredenheid. Zorgkaart Nederland zal door de managers en medewerkers gestimuleerd worden om
klanten en naasten proactief een waardering op zorgkaart Nederland uit te brengen. Bij een negatieve score
wordt altijd door de locatiemanager geprobeerd om in gesprek te komen met degene die heeft gescoord. Aan
de hand van de uitkomst van dit gesprek worden verbeteracties afgesproken. Daarnaast zal de PREM in 2021 als
meetinstrument binnen heel Meander worden uitgevoerd.
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Ervaren kwaliteit klanten
In 2018 is Meander gestart met de meting van de ervaren
kwaliteit vanuit bewonersperspectief in samenwerking met
onderzoekers van de universiteit Maastricht (UM)/
Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO). Dat gebeurt via
de driehoek gesprekken (+ observaties PG) apart met bewoner,
familielid en betrokken zorgmedewerker bij bewoners. Het
driehoek gesprek meet met behulp van gesprekken en observaties
hoe kwaliteit van de verpleeghuiszorg wordt ervaren. Het wordt
uitgevoerd door interne zorgprofessionals, die een training
aangeboden krijgen vanuit Maastricht University. Zij zijn
inzetbaar als gecertificeerde interviewers. De driehoek gesprekken
leveren persoonlijke data op voor interne monitoring en kwaliteitsverbetering.
Onderwerp
Zorgkaart

Doelstelling
Klantwaardering hoger dan 8,0.

Acties
• Zorgkaart Nederland
• Uitvoeren van de PREM-meting heel Meander

Afname van 25% vrijwillige • Onderzoeken of 100 % studiefaciliteiten vergoeding bijdraagt aan
Reductie vrijwillige uitstroom uitstroom
medewerkers
en
afname vrijwillige uitstroom.
Binden boeien en behouden objectieve redenen uitstroom • Mogelijkheid tot extra toeslagen.
medewerkers.
inzichtelijk krijgen.
• gerichte financiële prikkel wordt zeer gewaardeerd.
Tevredenheids-onderzoek

Medewerkers tevredenheid hoger Centraal kiezen van leverancier en implementeren MTO.
als 8.

3. Verbeterparaaf en beschrijving van samen leren en verbeteren
Meander is een dynamische organisatie die nooit stil staat. Wij vinden het van belang om continu te blijven leren
en verbeteren zodat onze kwaliteit gewaarborgd blijft. Op basis van risicoanalyse en stakeholdersanalyse staan
wij stil bij onze kansen en risico’s. Hierop volgend worden de grootste kansen en risico’s opgenomen in onze
jaarplannen en meegenomen in onze planning- en control cyclus. De cluster- en jaarplannen worden opgesteld
vanuit de kaderbrief en de input van de medewerkers vanuit het kwaliteitsspel.
De cluster-, jaar- (en teamplannen) worden opgebouwd vanuit de vier elementen Klant, Medewerker,
Maatschappij en Bedrijfsvoering. De teams worden betrokken bij het opstellen van de jaar- en teamplannen.
Vanuit het kwaliteitsspel, dat met de medewerkers gespeeld wordt, wordt input geleverd. De clusterplannen,
jaarplannen en teamplannen worden ingezet om samen met de medewerkers te sturen naar een goede kwaliteit
van zorg. Cliëntenraden worden betrokken bij de jaarplannen. Medewerkers worden gestimuleerd om eveneens
hun eigen regie te nemen. Er zal specifiek aandacht zijn voor de act in de PDCA, zodat beter aantoonbaar kan
worden gemaakt wat is veranderd/verbeterd.
Het jaarplan is een vast agendapunt waardoor men zichtbaar de voortgang kan monitoren en input kan leveren
bij evaluaties, aanpassingen en uitvoering van het jaarplan.
Vanaf 2019 zijn we actief bezig geweest om de PDCA binnen de organisatie te verbeteren. We zien dat naast de
Plan en Do, de Check vaker en beter aanwezig is in de jaarplannen. In 2020 en 20211 gaan we dit verder
ontwikkelen om de cyclus PDCA geheel te doorlopen.
De eigen regie, de aanzet tot het continue verbeteren is hierin gevraagd aan zowel de locatie, het team als aan
de medewerker. Op elk organisatieniveau willen we gaan monitoren wat de aanleiding was, de bron, de
corrigerende maatregel en de effecten/resultaten, PDCA.
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Managementsysteem
Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is de doelmatige en gestructureerde manier van werken binnen
Meander om aan de eisen en verwachtingen van de klant stakeholders te voldoen. Het KMS bevat meer dan
procedures en werkinstructies en is veel meer dan een kwaliteitshandboek. Het gaat ook om strategie en tactiek,
inrichting van de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, normen en waarden,
kennismanagement, houding en gedrag. Wij gebruiken de PDCA-cyclus ) om het managementsysteem vorm te
geven en toetsen het systeem aan de hand van de ISO9001 normen. Het KMS richt zich op het primaire proces:
het leveren van zorg- en dienstverlening vanuit alle Meander-onderdelen en de ondersteunende diensten.
Ons doel hierbij is om:
• goede en veilige zorg te leveren
• daarbij te voldoen aan de geldende richtlijnen
• dit aantoonbaar te maken
• inzicht te hebben in beheersing en borging van processen en risico's
De volgende onderwerpen zijn terug te vinden binnen het KMS:
• doelen/KPI’s en monitoring
• stakeholdersanalyse
• kansen en risico’s
De documenten die wij gebruiken (strategisch plan, jaarplannen, directieverantwoording, concernrapportage,
bestuur verantwoording) zijn opgebouwd volgens het INK-model en gestuurd op 4 domeinen:
Onder het domein Klant vallen alle thema’s die direct betrekking hebben op de (basis)veiligheid van de klant en
de kwaliteit van de zorg die hij of zij ontvangt. Voorbeelden zijn medicatieveiligheid, infectiepreventie,
aansluiting bij de wens en de leefwereld van de klant.
Het domein Medewerker omvat thema’s die te maken hebben met het verrichten van arbeid (ook vrijwilligers)
bij MGZL. Voorbeelden zijn beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers, onbevoegd en/of onbekwaam
handelen door medewerkers of ziekteverzuim.
Het domein Bedrijfsvoering en Maatschappij omvat
1. Financiën; denk aan liquiditeit, solvabiliteit, zorgkostenplafond, productie, fraude.
2. Ondersteunend; betreft alle onderwerpen die te maken hebben met het gebruik van hulpbronnen: gebouw,
de facilitaire dienstverlening en ICT. Denk aan brand, elektriciteit, voedselhygiëne, onderhoud hulpmiddelen,
informatiesystemen en informatieveiligheid.
3. Strategie; omvat de meer strategische thema’s, als leiderschap, governance, cultuur, imago,
vastgoedportefeuille, klanttevredenheid, samenwerking met andere organisaties, enz.
Hiernaast hebben wij een intern auditteam dat audits uitvoert op verschillende thema’s. Deze thema’s zijn in
overleg met de clusterdirecteuren en Raad van Bestuur vastgelegd en richten zich o.a. op hoog risico processen
binnen de organisatie.
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Speerpunten per locatie
In deze paragraaf is per intramurale locatie een verkorte weergave van de speerpunten beschreven. De volledige
uitwerking van de doelen per intramurale locatie zijn beschreven in de jaarplannen.
Firenschat WoonZorg
• Aandacht voor eigen regie en meer bewegen (Mibbo)
• Groen, grijs, gelukkig
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Firenschat PG
• Groen, grijs en gelukkig, gebruik tuinen en patio’s
• Extra aandacht besteed aan het kennismaken en het leren kennen van de gewoonten, wensen en
behoefte van de klant
• Aandacht voor eigen regie en meer bewegen (Mibbo)
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Dr. Calshof
• Welzijn en aandacht voor de individuele wensen en interesse in de achtergrond en het verleden van de
individuele klant loopt als een rode draad door ieders werk heen. Dit staat los van opleiding (niveau) of
achtergrond van elke medewerker
• Groen grijs gelukkig. Aanleggen buurttuin samen met Welsun, Heemwonen, buurtbewoners
• Scholing communicatietechnieken/omgaan met assertieve familie
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Hoog Anstel
• Ken je klant; in gesprek gaan over hobby’s, eten en drinken, rol van EV en vastleggen in zorgplan
• Lean: ieder team ondersteunen in de Lean methode, doel: verbeteren en besluitvaardiger maken
• (in)continentie bij bewoners, verbeteren door goede adviezen en adequate zorg
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Kling Nullet
• Nadruk op welbevinden en prettige werkplek
• Dagelijkse activiteiten per klant, ook natuuractiviteiten
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Kapelhof
• Tuin meer aankleden
• Vervolgscholing PG/dementie/ziektebeelden
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
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Laethof
•
•
•
•

Optimaliseren leerlingenbeleid door inzet praktijkopleiders
Meer bewegingsprogramma’s per woning
Groen, grijs, gelukkig. Tuin aanpassen
Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader

Vroenhof
• Aandacht voor veiligheid gebouw Vroenhof
• Groen, grijs en gelukkig beweging en buiten zijn stimuleren
• BSO naar binnen halen, samen activiteiten voor klanten
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Heereveld WoonZorg
• Medewerkers hebben een gezond en evenwichtig rooster. Ontwikkelen van een basis rooster
• Pilot duurzame inzetbaarheid zorgassistenten, wat kan men wel/niet
• Ontschotting Woonzorg/PG/Catering/TD
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader

Heereveld PG
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
• Persoonsgerichte zorg, meer welzijn, meer individuele aandacht niet alleen zorgassistenten, maar door
iedereen
• Ontschotten PG/WoonZorg
• Snoezelruimte maken
Bocholtz, Simpelveld en Epen
• Creëren met Impuls van moestuinen
• Meer vrijwilligers werven
• HBO-V’ers worden greenbelt
• Voorbereiding in gebruik name van De Hoeve in Bocholtz; ontwikkelen zorgvisie; zowel de binnen- als
de buiteninrichting hierop aanpassen
• Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers uit het
kwaliteitskader
Expertisecentrum Lückerheide
• Ontwikkeling expertisecentrum Lückerheide op gebied van Korsakov, jonge mensen met dementie en
Parkinson. Ontwikkeling is in 2020 reeds in gang en wordt in 2021 vervolgd
• Deskundigheidsbevordering voor alle niveaus en opleiden van verpleegkundigen niveau 4 en 5, wat
bijdraagt aan verbetering van de zorg
• Aandacht voor methodisch werken in het primair proces en multidisciplinaire afstemming
• Optimalisering van de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis
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Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
• Professionalisering van de leerafdeling en uitrol naar een tweede leerafdeling
• Intensivering met basisschool Bleijerheide, hetgeen bijdraagt aan de zinvolle dagbesteding
• Warme overdracht/zachte landing voor de klant en zijn naaste bij verhuizing naar het zorg- en
revalidatiecentrum
• Doorontwikkelen “Trots op de Hambos”. Dit is reeds in 2019 ingezet en heeft in 2020 en 2021 zijn
vervolg
• Aandacht voor methodisch werken in het primair proces en multidisciplinaire afstemming
Verpleeghuis De Dormig
• Aandacht voor methodisch werken in het primair proces en multidisciplinaire afstemming
• Klanten genieten van maaltijden en ambiance
• Warme overdracht/zachte landing voor de klant en zijn naaste bij verhuizing naar het verpleeghuis.
Tevens aandacht voor intensivering van familieparticipatie
• Aandacht voor het inzetten van technologische en sociale innovaties
Groepswoningen Heiveld en Barbarahoes
• Inzetten van de actieve dialoog om communicatie tussen medewerkers, klanten en naasten te
bevorderen. Door het gesprek te voeren volgens de 5 kernwaarden van “Zo Zorg Ik” kunnen de best
passende oplossingen en verbeteringen ontstaan en draagt bij aan persoonsgerichte zorg en
teamontwikkeling
• Aandacht voor methodisch werken in het primair proces en multidisciplinaire afstemming
• Inzet van medewerkers zonder zorgmedewerkers
Medische dienst
• Het vernieuwde primair proces is eind 2021 ingebed binnen de intramurale settingen en de
ondersteunende afdelingen
• Verdere implementatie van de WZD
• Verhogen van het aantal externe consulten door de specialisten ouderengeneeskunde in samenwerking
met de huisartsen in de regio
Paramedische dienst
• Vakgroepen hebben een eigen jaarplan opgesteld, met ieder een eigen verbeterplan
• Er vindt een verkenning plaats naar de toekomstbestendigheid van de paramedische dienst
Facilitair en Horeca-services clusters Verpleeghuizen Wijkzorgcentra
• Opstellen gezamenlijk jaarplan met cluster verpleeghuizen
• Ontwikkelen van een voedingsbeleid
• Klanten genieten van maaltijden en ambiance
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Bijlage 1. Locaties
https://www.meandergroep.com/wonen-met-zorg/locaties
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Thuis wonen en overdag naar een dagbesteding
Als u thuis woont, wilt u natuurlijk graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar wellicht hebt u
moeite met de dagen te vullen, voelt u zich eenzaam en heeft u een steuntje in de rug nodig omdat u
ook geheugenproblemen of lichte persoonlijke zorg nodig hebt. Een dagbesteding buitenshuis kan dan
uitkomst bieden. Dagbesteding biedt een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in
groepsverband. U kunt uw dag op een prettige manier invullen. Daarnaast kan het u helpen een sociaal
isolement te doorbreken Zo nodig verleent de dagbesteding ook (beperkte) lichamelijke zorg. Op de
locatie is altijd een professionele zorgverlener aanwezig.
In de meeste gevallen is de dagbesteding gekoppeld aan een van de wijkzorgcentra van
MeanderGroep.

Thuis wonen en overdag naar een dagbehandeling
Als dagbesteding niet (meer) geschikt voor u is, bijvoorbeeld omdat de zorgvraag groter wordt, dan
kunt u gedurende één of meerdere dagdelen per week gebruik maken van dagbehandeling waar u
activiteiten en ondersteuning krijgt aangeboden. Centraal hierbij staat iedere klant zo optimaal
mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Door de
dagbehandeling te bezoeken, kan de thuissituatie worden ontlast. Medewerkers van de
dagbehandeling hebben regelmatig contact met de partner en/of andere relaties van klanten en geven
waar nodig advies en ondersteuning. Zo kan iemand vaak langer in zijn of haar vertrouwde omgeving
blijven wonen en wordt opname uitgesteld.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
Dagbehandeling voor ouderen | MeanderGroep.com
Dagbesteding Limburg | MeanderGroep.com
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Bijlage 2. Tabellen klanten
Gemiddeld aantal klanten per doelgroep Clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen
(Exclusief corona effecten 2020)

Gemiddeld aantal klanten Wijkzorgcentra
(Toename 2020-2021 zit in zzp 5 opening hoeve per 1-8-2020-2021)

realisatie realisatie prognose begroting
aantal klanten per ZZP gemiddeld
2018
2019
2020
2021
product
ZZP 4
ZZP 5
ZZP 6
ZZP 7
ZZP 8
ZZP 9
ZZP 10
subtotaal
ZZP 3
mutatiedagen
LG 2
LG 3
LG 4
LG 5
LG 6
GGZ verblijfscomponent
crisisopvang
subtotaal
totaal aantal plaatsen gemiddeld

aantal klanten gemiddeld
139
364
92
10
1
606
21
11
3
2
5
1
1
1
45
651

136
368
98
10
1
613
16
10
3
1
4
1
1
1
37
650

132
386
98
5
621
9
9
1
6
2
1
1
29
650

129
394
98
4
625
7
9
1
7
2
1
1
28
654

Gemiddeld aantal klanten Verpleeghuizen
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Leeftijd verdeling
Binnen de clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen is per doelgroep de volgende leeftijdsverdeling zichtbaar
op basis van de grondslag.

21
Kwaliteitsplan 2020-2021 definitief versie 2

Aantal klanten VPT gemiddeld per maand.
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Bijlage 3. Personeelsbestand/ personeelssamenstelling
Wijkzorgcentra
Samenstelling medewerkers in FTE cluster Wijkzorgcentra
Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE
Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst
Niveau 1

2018

2019

realisatie

realisatie

47,59

105,58

2020

2021

prognose begroting
125,93

126,93

Niveau 2

54,39

55,20

60,95

61,95

Niveau 3

272,03

291,10

300,24

307,81

Niveau 4

46,04

45,28

48,87

49,87

Niveau 5

-

-

0,30

0,30

Niveau 6

12,02

15,96

18,54

19,54

-

-0,00

1,82

1,82

2,10

0,03

0,06

0,06

6,08

8,99

17,84

17,84

440,25

522,14

574,55

586,12

81,89

134,30

145,87

Behandelaar
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
1.1 Totaal aantal FTE
1.2 Bruto toename FTE tov 2018

Aantal medewerkers t.o.v. aantal klanten cluster Wijkzorgcentra

gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel zzp 4 t/m 10
gemiddeld aantal klanten zzp 4 t/m 10
klantratio

2018
440
606
0,73

2019
522
619
0,84

2020
574
614
0,93

2021
586
624
0,94

In en doorstroom cluster Wijkzorgcentra

CLUSTER WZ
01-01-2020 tot 12-10-2020 aantal medewerkers zorgpersoneel

AANTAL

%

INstroom
UITstroom
DOORstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE)
DOORstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE)
DOORstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER)
DOORstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER)
Totaal aantal medewerkers per 12-10-2020

112
104
175
173
69
154
1200

9,33%
8,67%
14,58%
14,42%
5,75%
12,83%
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Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis inclusief BOL/BBL/Voltijd/Deeltijd/ HBO
Leerlingen cluster WZC
Niveau
aantal FTE
Niveau 1 1
0,65
niveau 2 16
10,4
niveau 3 69
44,85
niveau 4 71
46,15
niveau 6 41
26,65
totaal
198
128,7

Vrijwilligers Cluster Wijkzorgcentra

Cluster WZC
90
71

75
62
33

30
17

15

6

23

10
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Verpleeghuizen
Samenstelling medewerkers in FTE cluster verpleeghuiszorg

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE

2018

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst

2019

2020

2021

realisatie
Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

Niveau 1

19,21

63,04

85,42

78,53

Niveau 2

42,21

46,15

43,25

34,51

Niveau 3

194,50

201,59

213,46

185,47

Niveau 4

41,29

40,73

54,52

59,66

Niveau 5

-

-

0,41

-0,46

Niveau 6

9,63

11,98

17,09

28,43

48,86

53,67

61,57

66,83

0,24

-0,03

0,59

0,22

5,99

9,09

14,44

43,05

361,93

426,21

490,75

496,24

64,28

128,82

134,31

Behandelaar
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
1.1 Totaal aantal FTE
1.2 Bruto toename FTE tov 2018

Aantal medewerkers t.o.v. de klant cluster verpleeghuiszorg

gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel zzp 4 t/m 10
gemiddeld aantal klanten zzp 4 t/m 10
Klantratio

2018
313
435
0,72

2019
373
432
0,86

2020
429
428
1,00

2021
429
425
1,01

In en doorstroom cluster verpleeghuiszorg

CLUSTER VP
01-01-2020 tot 12-10-2020 aantal medewerkers zorgpersoneel

AANTAL

%

INstroom
UITstroom
DOORstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE)
DOORstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE)
DOORstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER)
DOORstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER)
Totaal aantal medewerkers per 12-10-2020

156
104
163
233
48
205
1182

13,20%
8,80%
13,79%
19,71%
4,06%
17,34%
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Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis exclusief BOL/BBL:
Leerlingen cluster WZC
Niveau
aantal FTE
Niveau 1 1
0,65
niveau 2 15
9,75
niveau 3
47
30,55
niveau 4 51
33,15
niveau 6 50
32,5
totaal
164
106,6
Vrijwilligers Cluster Verpleeghuis

Cluster Verpleeghuizen
109

105
90

17
5
Barbarahoes

De Dormig

Hambos

Heiveld

Lückerheide
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Bijlage 4. Logboek kwaliteitsplan
Versie kwaliteitsplan
1e versie (conceptversie 0.2)

Periode
08 oktober 2020

2e versie (conceptversie 0.3)

15 oktober 2020

3e versie (conceptversie 1)

26 oktober 2020

Wie
Marilza Gulpen, Sandy Kramer
(kwaliteit)
Marilza Gulpen, Sandy Kramer
(kwaliteit)
Marilza Gulpen, Sandy Kramer
(kwaliteit)
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