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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).
In bijlage 2 is een voorstel voor terugrapportage over het kwaliteitsplan 2020 toegevoegd.

1 Profiel zorgorganisatie
Visie
Meander is er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. Om die reden bieden wij diensten aan,
waar onze klanten hun hele leven gebruik van kunnen maken op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg
en gemak. Meander is werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden. Ervan uitgaande dat ouderen
en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, bieden wij 24 uur per dag
diensten bij mensen thuis (brengdiensten) en dicht bij huis (haaldiensten)aan. Voor de kleine groep waarvoor
zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, bieden wij woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per
wijk opgezet. De belangrijkste doelstelling van Meander is om haar klanten of gewoon consumenten, ondanks
beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigenleven te leiden. In de woonvoorzieningen van
Meander is het de bewoner (samen met zijn naasten) die bepaalt wat er gebeurt en wat belangrijk is. De
verzorgende of verpleegkundige is daarbij de steun en toeverlaat van de klant en diens familie.
Missie
Krachtige verbinding in 2020 verder willen stimuleren en verbreden. Verbreden vanuit het perspectief van de
klant door een brede toepassing van de sociale benadering. De sociale benadering benadrukt verbinding met
de familie, vrienden en maatschappij. Maar ook meer verbinding binnen onze organisatie. Verbinding tussen de
zorgclusters onderling, maar ook met de service afdelingen. Wij als Meander zijn meer dan een optelling van de
som der delen. Juist een verbinding van een breed aanbod van zorg, het van elkaar leren en stimuleren leidt
ertoe dat wij optimaal zorg en welzijn kunnen leveren. Wij geloven in de kracht van de professionals binnen
Meander, daarbij zullen wij hen ondersteunen in o.a. het terugdringen van onnodige regels en willen ruimte
geven aan hun gezonde verstand. Wanneer iedereen de kernwaarden kent en daarnaar handelt, is er
regelruimte.
Kernwaarden “Gewoon Kwaliteit”.
“Gewoon Kwaliteit” is een afgeleide van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onderscheidt zich in eenvoud,
focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Het beschrijft wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat
je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten op zorg aangewezen zijn. Meander gelooft ook dat het niet
aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Meander kiest daarom
uitdrukkelijk voor de dialoog met de klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via
panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze
cliëntenraden. Het belangrijkste gesprek is wellicht het ‘komen-wonen’ gesprek. Dan draait het om de vraag
wat het leven, ondanks beperkingen, nog de moeite waard maakt. Uiteindelijk is dat waar het bij kwaliteit om
draait: de wijze waarop je de ruimte krijgt om, ook in het verpleeghuis, invulling te geven aan wat voor jou
belangrijk en waardevol is. Uitleg over de kernwaarden is opgenomen in bijlage 3.

3

Vertaling naar de klant
De Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging beschrijven wat klanten en hun naasten mogen
verwachten van de zorg. Organisaties verbeteren de kwaliteit en versterken het lerend vermogen: aandacht
voor kwaliteit van leven. Dit betekent voor onze klant eigen kracht verder ontwikkelen en integreren. Warme
overdracht van thuis naar (T)huis. Zinvolle dagbesteding, passend bij de klant. Voor 2020 wordt, zoals
aangegeven in de kaderbrief, een extra accent gelegd op de volgende drie aspecten:
Het vastleggen van alle afspraken met klanten en het vertalen naar concrete richtinggevende acties middels de
NANDA-classificatie in 100% van de (ONS)dossiers als uitgangspunt van de zorg- en welzijnsdoelen, een
reductie van medicatie-incidenten met 20% en een uitvoering van minimaal 50% van de aanbevelingen uit de
RI&E biologische agentia 2019.
Concretisering strategie
Meander heeft sinds 2019 een voltallige nieuwe Raad van Bestuur namelijk; Jack Jansen en Michael Ehlen. Zij
zien een bruisende organisatie, welke midden in de maatschappij staat en wordt gedreven door kundige
professionals met het hart op de goede plaats.
De afgelopen jaren heeft Meander een solide basis opgebouwd vanuit de bestaande strategie met als basis de
belangrijke pijlers eigenkracht en regie. Vanuit deze bestaande strategie wil Meander nu een stapje verder
zetten, met name op gebied van welbevinden. Onze klanten en bewoners een fijne dag bezorgen, dat vraagt
om een holistische blik en gaat verder dan de zorg alleen. Om dit te kunnen realiseren hebben we alle partners
in de regio nodig, of het nu gaat om gemeenten, woningcorporaties of vrijwilligersorganisaties. Vanaf
september 2019 is er daarom met verschillende partijen over de verdieping en operationalisering van de
strategie gebrainstormd: van eigen medewerkers tot zorgverzekeraars en van cliëntenraden tot ketenpartners.
Tot en met maart 2020 wordt er gewerkt aan het uitwerken van de verdieping van de bestaande strategie.
Hierin worden de kernwaarden van de Meander beschreven, onze verdiepte zorgvisie en de strategische
uitdagingen voor de toekomst en hoe we deze kunnen realiseren.
Het proces dat reeds doorlopen is en dat tot en met mei 2020 door loopt is hieronder visueel weergegeven.
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Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling:
Cluster Verpleeghuizen
De locaties van het cluster Verpleeghuizen bieden zorg aan specifieke doelgroepen. Expertisecentrum
Lückerheide biedt zorg aan mensen met Parkinson en dementie met 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 groepsbegeleiding aan ouderen met somatische, psychogeriatrische of gerontopsychiatrische beperkingen. De zorg
die het cluster aan ouderen biedt is:
 Somatische zorg
 Psychogeriatrische zorg
 Gerontopsychiatrische zorg
 Kortdurende zorg/herstelzorg
 Eerstelijnsverblijf zorg (ELV) / Logeerhuis
 Dagopvang
Aantal klanten per doelgroep Clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen december 2019
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Leeftijd verdeling december 2019
Binnen de clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen is per doelgroep de volgende leeftijdsverdeling zichtbaar
op basis van de grondslag.
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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.
Na jaren van groei lijkt In de VPT klanten nu een stabilisering te komen. Vanaf de zomerperiode wordt in
beperkte mate met een gereguleerde instroom van klanten gewerkt in een klein aantal teams, omdat er
onvoldoende formatie is om aan de klantvraag te voldoen.
Op onze website is te zien hoe wij invulling hebben gegeven aan de vereisten het addendum Langdurige Zorg
Thuis met WLZ-indicatie
https://www.meandergroep.com/storage/pages/kwaliteitsvenster-inventaristietabel-vereisten-addendumlangdurige-zorg-thuis-met-wlz-indicatie.pdf
Aantal VPT klanten december 2017-2018-2019
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2 Personeelsbestand/ personeel samenstelling
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.
 Medewerkers worden betrokken bij opstellen van de locatie- jaarplannen. (Bottom up)
 We zetten actief in op het voorkomen en verminderen van langdurig verzuim
 Via het Leer Management Systeem investeren we in Meander als lerende organisatie
 Via Medezeggenschap Op Maat hebben medewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op
hun eigen werk
 We blijven medewerkers stimuleren en faciliteren om zich op te werken naar een hoger niveau.
 Binden en boeien van medewerkers
 In kader van vitaliteit biedt Meander zijn medewerkers programma's en activiteiten aan die bijdragen
aan een gezonde levensstijl en een juiste balans tussen werk en privé.
 In 2017 is de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR) geïnstalleerd.
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. 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 en leert via een social learning platform.
Praktijkbegeleiders worden ingezet voor verbeteren en borgen kwaliteit leerling begeleiding.
HBO- verpleegkundige
Uit onderstaande is te zien dat er een minimale toename van verpleegkundigen niveau 4 en 5.
De oorzaak is gelegen in krapte op de arbeidsmarkt. Het blijkt lastig om nieuwe verpleegkundige aan te
trekken. Op dit moment worden medewerkers intern opgeleid om het aantal verpleegkundige binnen de
organisatie te vergroten.
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Samenstelling medewerkers in FTE cluster Wijkzorgcentra

cluster wijkzorgcentra
Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE
Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst

2018
realisatie

2019

2020

2021

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

Niveau 1

47,59

105,58

126,22

133,22

Niveau 2

54,39

55,20

60,19

63,33

Niveau 3

272,03

291,10

303,37

310,64

Niveau 4

46,04

45,28

45,96

45,96

Niveau 5

-

-

-

-

Niveau 6

12,02

15,96

15,71

16,71

-

-0,00

-0,00

-0,00

2,10

0,03

0,03

0,03

6,08

8,99

8,04

8,04

440,25

522,14

559,52

577,93

81,89

119,27

137,68

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
0,85

2020
559
623
0,91

2021
578
626
0,93

aantal
118
39
45
808

%
14,60%
4,80%
5,60%

In en doorstroom cluster Wijkzorgcentra

01-01-2019 tot 01-11-2019 aantal medewerkers zorgpersoneel
instroom
uitstroom
doorstroom
totaal aantal medewerkers per 1-11-2019
Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis exclusief BOL/BBL:

Leerlingen cluster WZC
Niveau
aantal FTE
niveau 2
1
0,65
niveau 3
42
27,30
niveau 4
47
30,55
niveau 6
16
10,40
totaal
106
68,90
9

Vrijwilligers Cluster Wijkzorgcentra

Vrijwilligers
Cluster WZC
112
76

72
43

28

24

85

30

18

25
5

Vrijwilligers Cluster Verpleeghuis

Vrijwilligers
Cluster Verpleeghuizen
133

127
100

28
5

luckerheide

Hambos

Dormig

Heiveld

Barbara
Hoes
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Samenstelling medewerkers in FTE cluster verpleeghuiszorg

Cluster verpleeghuizen
Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE
Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst
Niveau 1

2018
realisatie

2019

2020

2021

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

19,21

63,04

76,47

76,47

Niveau 2

42,21

46,15

49,36

49,36

Niveau 3

194,50

201,59

209,23

209,23

Niveau 4

41,29

40,73

42,78

42,78

Niveau 5

-

Niveau 6
Behandelaar
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
1.1 Totaal aantal FTE

-

-

-

9,63

11,98

19,22

19,22

48,86

53,67

62,29

62,29

0,24

-0,03

-0,03

-0,03

5,99

9,09

9,90

9,90

361,93

426,21

469,22

469,22

64,28

107,29

107,29

1.2 Bruto toename FTE tov 2018

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

gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel( excl. behandelaar)

2018
313

2019
372

2020
406

2021
406

gemiddeld aantal klanten

435

433

433

433

klantratio

0,72

0,94

1,07

1,07

In en doorstroom cluster verpleeghuiszorg
01-01-2019 tot 01-11-2019 aantal medewerkers zorgpersoneel

aantal

%

instroom

141,00

26,5%

uitstroom

26,00

4,9%

doorstroom

37,00

7,0%

totaal aantal medewerkers per 1-11-2019

532,00

Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis exclusief BOL/BBL:

Leerlingen cluster VPH
Niveau
aantal FTE
niveau 2
2
niveau 3
26
niveau 4
30
niveau 6
11
totaal
69

1,30
16,90
19,50
7,15
44,85
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3 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.
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 fors 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 starten we met de pilot duurzame inzetbaarheid zorg assistenten in een locatie binnen het cluster
Wijkzorgcentra. Ook worden de zorgassistenten geschoold zodat zij bewoners naar toilet kunnen brengen,
verplaatsen van/naar rolstoel en bed.
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.
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning:
De visie van beide clusters 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.
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De klant of diens naaste bespreekt met de eerstverantwoordelijke en activiteitenbegeleider zijn wensen en
behoeften betreffende de eigen zinvolle dag invulling. De eerstverantwoordelijke verzorgende legt dit vast in
het dossier en ziet toe op naleving. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de MIBBO (Methodiek ter
Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen). Deze is ontwikkeld door Zuyd Hogeschool
vanuit het project ‘Meer bewegen voor ouderen’.
In 2019 zijn de kwaliteitsgelden o.a. geïnvesteerd in de aanschaf van duo-fiets en duo-scootmobiel om samen
met de klanten meer naar buiten te gaan. Beweegtoestellen voor in de tuinen worden in 2020 aangeschaft en
zal verder uitgewerkt en geborgd worden.
Het cluster Verpleeghuizen is in samenwerking met Zo Zorg Ik gestart met de dialoog om de communicatie
tussen de medewerker, de klant en zijn naasten te verbeteren. Dit vraagt van medewerkers dat ze anders
kijken, anders denken, anders doen. De vormen van de dialoog zijn de actieve dialoog en de dialoogbijeenkomst.
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.
Wanneer iemand in de zorginstelling komt wonen, is het mogelijk (afhankelijk van de grootte van de
slaapkamer en of het een één- of tweepersoonskamer is) persoonlijke spullen mee te nemen. Het meebrengen
van foto’s en andere (kleine) persoonlijke spullen wordt gestimuleerd. Vanuit ervaring weten we dat klanten
hier baat bij hebben. Het meebrengen van bijvoorbeeld een relaxfauteuil kan in overleg met de afdeling.
Wanneer het mogelijk is, wordt vooraf aan het komen wonen een huisbezoek gebracht om een goed beeld te
krijgen hoe de nieuwe woonomgeving passend gemaakt kan worden. Bij elke klant zijn het dagprogramma c.q.
de activiteiten (zowel centrale activiteiten als individuele activiteiten) vastgelegd in de agenda van de klant (in
PlanCare2). Ook individuele afspraken zijn hierin vastgelegd.
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. Middels de sociale
benadering wordt er gekeken naar het netwerk van de klant en de rol die het netwerk (zowel voor als na
verhuizing naar een Meander-locatie) heeft en kan behouden. Verbindingen en ontschotting tussen de clusters
is hierbij noodzakelijk.
Voor het overgrote deel zullen de kwaliteitsgelden net zoals in 2019 worden ingezet op personele kosten, door
inzet innovatiemedewerkers, praktijkbegeleiders, muziektherapeuten, beweegagogen, klinisch psycholoog
verzorgend personeel en zorgassistenten. 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 zorg-afdelingen voor wat betreft het welzijn en de aandacht voor de
klanten. In 2019 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.
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Groen, grijs, gelukkig
Het cluster Wijkzorgcentra beoogt het welzijn van de klanten te bevorderen en hun een echt thuis te bieden.
Aangezien velen thuis een tuin hebben gehad, hoort er ook een echte tuin bij de locaties. Vandaar dat wij in de
komende tijd de gazons willen vervangen door beleeftuinen. Waar geen gazons zijn, maar alleen terrassen,
worden deze groen aangekleed. Daarbij is het programma ‘Groen, Grijs en Gelukkig’ in 2019 is geïntroduceerd
en zal dit in 2020 verder doorgevoerd worden. Met dit programma wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige
oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren.
Om ervoor te zorgen dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van zo’n beleeftuin, worden familie, de
medewerkers en vrijwilligers, en als dat kan ook de klanten, meedenken over de inrichting. Ook de
buurtbewoners worden bij de tuin betrokken. Medewerkers en vrijwilligers ontvangen een cursus hoe ze de
tuin kunnen integreren in de zorg.
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. In oktober 2019 heeft de her audit voor
het ISO-certificaat plaatsgevonden. Het certificaat is behaald. Er is een plan van aanpak voor de
tekortkomingen geschreven. In paragraaf 4 van dit kwaliteitsplan zijn speerpunten uit de jaarplannen per
locatie opgenomen met als doel samen te leren en verbeteren.
Overige investeringen:
In de specificatie van de overige investeringen is het nieuwe zorgconcept zorgcentrum Bocholtz “de Hoeve”
opgenomen. Onderdeel hiervan is een programmamanager die bezig is met uitwerking van het concept (als
document bijgevoegd).
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).

De Hoeve
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Leiderschap, governance en management
In 2019 zijn er 2 nieuwe bestuurders benoemd. In 2019/2020 wordt in samenspraak met diverse geledingen de
huidige strategie verrijkt en worden er nieuwe kernwaarden opgesteld. In 2019 hebben vier medewerkers het
Ambassadeurstraject verzorgende IG van V&VN met goed resultaat afgesloten. 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.
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 2020 worden de technologische innovaties geborgd in de dagelijkse routine in het kader van
verbeteren van welzijn en de therapeutische werking. Door in 2020 tweemaal per jaar een vergelijking te
maken van de ingezette vrijheid beperkende maatregelen en psychofarmaca en het aantal (en de aard van) de
MIK-meldingen, kan gemeten en gemonitord worden of de inzet van technologische innovaties daadwerkelijk
bijdraagt aan het welzijn van de klant. Vanuit de resultaten van de meting kunnen verbeteracties uitgezet
worden voor het volgende half jaar.
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.
1.

2.

3.

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 WZC 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 locatie- en cluster-overstijgend zijn. De centrale cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur.

Ideale zorg
Lichamelijke zorg en
verzorgde kleding
Zingeving en zinvolle
tijdsbesteding
Personeel & Organisatie

Cliënten- en familieparticipatie in uitvoering / beleid

Autonomie van de cliënt

Aandacht en compassie
voor de cliënt

Woonomgeving en comfort
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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.
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.
In 2019 is in het cluster verpleeghuizen een kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen over de
zorgverlening. In dit onderzoek zijn klanten, naasten en zorgmedewerkers bevraagd. Het gaat dan om
klantgerichtheid, bejegening, eigen regie en het effect van de zorgassistenten op meer persoonlijke aandacht
voor de klant. Bij medewerkers is naast deze thema’s ook gevraagd naar de stand van zaken rondom
zelfsturing, professioneel leiderschap en de actieve dialoog. De resultaten van dit onderzoek hebben gediend
als input voor het clusterplan en de locatieplannen 2020.
Cluster wijkzorgcentra heeft in 2019 wederom gebruik gemaakt van een onafhankelijk belpanel om het aantal
scores op Zorg Kaart Nederland te vergroten.

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.
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. In 2019 zijn er opnieuw medewerkers geschoold.
De driehoek gesprekken leveren persoonlijke data op voor interne monitoring
en kwaliteitsverbetering.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in november 2019 en de eerste resultaten
zijn in maart 2020 beschikbaar.

16

Veiligheid: Kwaliteitsindicatoren
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ)
In 2019 hebben de clusters VPH en WZC deelgenomen aan de LPZ-meting. 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.

Resultaten LPZ Meander in 2018 en 2019
Indicator

2018

2019

2019
landelijk
gemiddelde

Prevalentie
middelen
en
maatregelenrond
vrijheid
ongeacht type
Advance care planning
Aanwezigheid kwaliteitscriteria
medicatieveiligheid
Prevalentiecijfer
formele
medicatiereview

41,2%

37,9%

28,20%

97,6%
100%

96,5%
100%

94,10%
93,00%

19,8%

27,4% formele medicatiereview
door
SO,
apotheker
en
zorgmedewerker
89,3% formele medicatiereview

33,00%

67,4%
3,4%

69,9%
3,2%

Aandacht voor voeding
Decubitus cat. 2 en hoger

Geen indicator
4,7%

Medicatieveiligheid
Wij hechten veel belang aan het veilig melden van incidenten klant, waarbij niet de schuldvraag centraal staat,
maar de acties die wij nemen om te verbeteren, waardoor het aantal incidenten afneemt. Doelstelling is een
20% afname van de medicatie-incidenten ten gevolge van de implementatie van een nieuw medicatieproces,
en met name door het digitaal aftekenen, intramuraal (met behandeling). Per 02-12-2019 start Meander met
het elektronisch voorschrijven en verstrekken via Medimo en de samenwerking met de Zorgapotheek. De
geneesmiddelencommissie en de Zorgapotheek werken samen aan verbetering van het geneesmiddelendistributieproces. Iedere medewerker (vanaf niveau 3) dient iedere twee jaar een medicatietoets te doen.
Medewerkers niveau 2 met medicatiemodule maken jaarlijks de medicatietoets.
Advance Care Planning
De medische dienst past advance care planning toe door het aangaan van gesprekken met de klant en zijn
naasten/vertegenwoordiger. Er worden zinvolle en haalbare doelen gesteld in overleg met de klant en zijn
naasten/vertegenwoordiger. Tweemaal per jaar vindt het zorg-leefplan-gesprek plaatst. Hierin worden de
doelen en de acties besproken. Wanneer nodig, worden de doelen en bijbehorende acties (tussen de
zorgleefplan gesprekken door) aangepast. Afspraken rondom bijvoorbeeld reanimatie, gebruik van antibiotica
en griepspuit worden vastgelegd in het zorgdossier en zijn snel in het zorgdossier terug te vinden. Uit de LPZ
meting 2019 blijkt dat 96,5% van de afspraken hieromtrent met de klant is gemaakt.
Aandacht voor eten en drinken
Er wordt in 2020 meer aandacht geschonken aan eten en drinken. De huidige visie op eten en drinken wordt
herzien. Medewerkers worden geschoold in het gebruik van onder andere keukenapparatuur.
Voedselvoorkeuren worden met de klant en/of zijn naaste besproken en in het zorgdossier vastgelegd.
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Zorg voor vrijheid (wet zorg en dwang)
LPZ laat zien dat Meander iets hoger scoort dan gemiddeld. Dit is verklaarbaar doordat er binnen Meander veel
aandacht besteed wordt aan correcte registratie.
Meander heeft als uitgangspunt “zorg voor vrijheid”. Dit betekent dat voordat er een vrijheid beperkende
maatregel ingezet wordt, er eerst gekeken wordt naar alternatieven. Medewerkers werken nauw samen met
de medische dienst en paramedische dienst. Er is een interne commissie “begeleidingscommissie onbegrepen
gedrag”, welke ingeschakeld kan worden bij casuïstiek rondom onbegrepen gedrag. Meander draagt het
driesterren keurmerk “Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstellingen” en is aangesloten bij de Innovatiekring
Dementie. Een projectgroep is bezig met de implementatie en uitrol van de Wet Zorg & Dwang.
Decubitus
De wondzorgcommissie intramuraal heeft wondverpleegkundigen en -deskundigen van de (para) medische
dienst op iedere locatie. Leden van de wondzorgcommissie worden ingeschakeld op het moment dat het
noodzakelijk is. Binnen Meander dient er door alle betrokken medewerkers gestreefd te worden naar een
optimale preventie en/of meest effectieve behandeling van decubitus waar bij zowel het welzijn van de klant
als de kosten niet vergeten worden. De wondzorgcommissie heeft de rol om ook dit met teams te bespreken.
Alle medewerkers (vanaf niveau 3) worden tweejaarlijks geschoold.
Preventie van ziekenhuis opname
In Limburg is het ‘Pact van Terworm’ geformuleerd, waarin Limburgse zorgverleners waaronder ook Meander
hebben aangegeven gezamenlijk de verantwoordelijkheid te willen nemen om de kwaliteit en de
betaalbaarheid van de zorg naar een ‘next level’ te brengen. Het doel: conform het kabinetsbeleid de juiste
zorg op de juiste plek leveren, zodanig dat patiënten en cliënten minder vaak en minder langdurig gebruik
moeten maken van dure ziekenhuiszorg.
Binnen alle locaties wordt actief voorkomen dat klanten moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Door
beter te monitoren en in nauwe afstemming met de huisarts / SOG wordt getracht de bewoner de juiste zorg te
geven in de eigen woonomgeving. De huisarts kan daarbij gebruik maken van de expertise van de specialist
ouderengeneeskunde.
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4 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 locatieplannen worden opgesteld
vanuit de kaderbrief en cluster jaarplannen en de input van de medewerkers vanuit het kwaliteit spel.
De cluster-, locatie- (en teamplannen) worden opgebouwd worden vanuit de vier elementen Klant,
Medewerker, Maatschappij en Bedrijfsvoering. De teams worden betrokken bij het opstellen van de
locatieplannen. Vanuit het kwaliteitsspel, dat met de medewerkers gespeeld wordt, wordt input geleverd. De
clusterplannen en locatieplannen 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, 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.
In 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 gaan we dit verder ontwikkelen om
de cyclus PDCA geheel te doorlopen.
Onze doelstelling:
De jaarplannen kunnen meer aantoonbaar gericht worden op de trend van kwaliteitsregistraties binnen de
locatie en de eigen kansen of risico’s. De medewerkers worden hiermee vakinhoudelijk gevraagd mee te sturen
in de resultaten.
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.
De medewerkers worden meegenomen in de verbetermaatregelen en signalen van de werkvloer, deze
signalen worden meegeven aan de organisatie zowel op cluster als concernniveau.
Het formuleren van kwaliteitsdoelen en de planning om ze te bereiken is nog onvoldoende aantoonbaar
aanwezig en kan versterkt worden.
Management systeem:
Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is de doelmatige en gestructureerde manier van werken binnen onze
organisatie 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 (PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act)
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 Meanderonderdelen 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, bestuur rapportage,
bestuur verantwoording) zijn opgebouwd vanuit 4 domeinen:
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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.

20

Speerpunten per locatie:
Firenschat WoonZorg
 Aandacht voor eigen regie en meer bewegen (Mibbo)
 Groen, grijs gelukkig.
 Scholing communicatietechnieken voor medewerkers.
 Ontschotting Woonzorg-PG

Firenschat PG
 Groen, grijs en gelukkig, gebruik tuinen en patio’s
 Nauwe samenwerking tussen AB’ers en zorgassistenten.
 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)
Dr. Calshof
 Welzijn en aandacht voor de individuele wensen en interesse in de achtergrond en het verleden van
de individuele bewoner 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.
Hoog Anstel
 Ken je bewoner, 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.
Kling Nullet
 Nadruk op welbevinden en prettige werkplek.
 Scholing n.a.v. opmerkingen artsen, problemen bij dementie en ouder worden, palliatieve zorg en
Gespecialiseerd verpleegkundig psychogeriatrie.
 Dagelijkse activiteiten per bewoner, ook natuuractiviteiten.
 Minder roosterverstoringen, beter zomerrooster, samen overdracht en meer inspraak
vakantieplanning.
Kapelhof
 Verbetering van het activiteitenaanbod en bewegingsaanbod op de huiskamers van de open PG
setting.
 Eten in buffetvorm invoeren.
 Tuin meer aankleden.
 Vervolgscholing PG/dementie/ziektebeelden.
Laethof


Optimaliseren leerlingenbeleid door inzet praktijkopleiders



Meer bewegingsprogramma’s per woning.
Zorgassistenten houden zich meer met welzijn bezig.
Groen, grijs, gelukkig. Tuin aanpassen.




Vroenhof
 Aandacht voor veiligheid gebouw Vroenhof.
 Groen, grijs en gelukkig beweging en buiten zijn stimuleren.
 BSO naar binnen halen, samen activiteiten voor bewoners.
 Promotie film GP maken.
 Mangomomenten inbouwen.
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Heereveld WoonZorg
 Wassen met Swash invoeren.
 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.
Heereveld PG
 Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, teamontwikkelplannen conform de 8 pijlers uit de kaderbrief.
 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.
 Per locatie open dag organiseren.
 HBO-V’ers worden greenbelt.
 Voorbereiding in gebruik name van De Hoeve in Bocholtz; ontwikkelen zorgvisie; zowel de binnen- als
de buiteninrichting hierop aanpassen.
Catering
 Opstellen gezamenlijk jaarplan met cluster verpleeghuizen.
 Meer vraaggericht gaan werken.
 Meer inspraak, menu commissie.
 Aandacht voor de ontwikkeling van gastvrijheid en persoonlijke ontwikkeling (professionalisering) via
Milou Berlijn.
 Horeca breed inzetbaar nog verder ontwikkelen / van elkaar leren.
 Uniformeren werkprocessen/menukaarten/prijzen.
 2 medewerkers vloggen i.v.m. vacatures.
 Professionaliseren vrijwilligers c.q. vrijwilligers werven met horeca ervaring.
 Aandacht voor waste.
Expertisecentrum Lückerheide
 Ontwikkeling expertisecentrum Lückerheide op gebied van Korsakov, jonge mensen met dementie en
Parkinson. Ontwikkeling is reeds in volle gang en wordt in 2020 vervolgd.
 Inzet van beweegagoog en sociotherapeut welke bijdraagt aan zinvolle dagbesteding en meer
bewegen.
 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; het correct rapporteren in en het up-to-date
houden van het zorgdossier.
 Vergroten veiligheid voor klanten en medewerkers.
Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
 Professionalisering van de 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.
 Door ontwikkelen “Trots op de Hambos”. Dit is reeds in 2019 ingezet en heeft in 2020 zijn vervolg.
 Aandacht voor methodisch werken in het primair proces; het correct rapporteren in en het up-to-date
houden van het zorgdossier.
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Verpleeghuis De Dormig
 Aandacht voor methodisch werken in het primair proces; het correct rapporteren in en het up-to-date
houden van het zorgdossier.
 Klanten genieten van maaltijden en ambiance.
 Warme overdracht/zachte landing voor de klant en zijn naaste bij verhuizing naar het verpleeghuis.
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; het correct rapporteren in en het up-to-date
houden van het zorgdossier.
Medische dienst
 Herinrichten primair proces van de medische dienst.
 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.
Facilitair en Horeca-services
 Opstellen gezamenlijk jaarplan met cluster verpleeghuizen.
 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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Bijlage 2. Voorstel voor terugrapportage kwaliteitsverslag.

Terugkoppeling kwaliteitsverslag 2020
Algemeen en voortgang kwaliteitsverslag
Klant
onderwerp

target
jaarplan

realisatie

toelichting

actie

Klanttevredenheid

8,0

8,2

Extra enquêtes laten uitvoeren door SAMR
belteams.

Zorgkaart Nederland zal door de managers en
medewerkers verder gestimuleerd worden om
klanten en naasten proactief een waardering op
zorgkaart Nederland uit te brengen.

k
k
k

m
n
m
m
m

k

k

Medewerker
onderwerp

target
jaarplan

Methodisch werken

Behaald

realisatie

toelichting

actie

Aandacht voor methodisch werken in het primair
proces; het correct rapporteren in en het up-todate houden van het zorgdossier

Er wordt methodisch gewerkt.
EVV’ers zorgen dat het zorgdossier op orde is,
gaan in gesprek met de klant en/of zijn naaste.

k
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k

Maatschappij
onderwerp

target
jaarplan

Buitenwereld naar
binnen halen

Behaald

realisatie

toelichting

actie

Meer samenwerking met de buurt om de locaties
heen, meer naar buiten gaan met bewoners,
buitenruimtes en tuinen aantrekkelijk maken,
sociale netwerk in stand houden.

Samenwerking met gemeenten, basisschool,
BSO’s. Meer vrijwilligers werven. Aanleg tuinen.

toelichting

actie

95% van de vacatures zijn ingevuld.

Afspraken maken met MeanderWerk,
enthousiasmeren van stagiaires/leerlingen,
binden en boeien van medewerkers.

Bedrijfsvoering
onderwerp

target
jaarplan

Vacatures

95%

realisatie

24

Bijlage 3. Kernwaarden “Gewoon Kwaliteit”

Ons kwaliteitskader: Gewoon Kwaliteit
1.

eigen regie
We gaan uit van eigen kracht en eigen leven en werken samen met mantelzorgers.
 We kijken samen met de klant en/of zijn naaste naar zijn fysieke, sociale en emotionele
uitdagingen. Via een actieve dialoog leggen wij vast wat nodig is om de eigen leefstijl zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden. Daarbij waarderen we wat mensen wel kunnen.
 Wij helpen mantelzorgers met ondersteuning op maat en betrekken hen bij het vroegtijdig
signaleren van de toename in kwetsbaarheid.

2.

gastvrijheid
We bieden sfeer en een thuisgevoel.
 Gastvrijheid is terug te zien in de inrichting van onze woon- en dagbestedingslocaties. Er is
sfeer, het is aangenaam en het voldoet aan de privacy die iemand nodig heeft.
 Wij ontwikkelen en bouwen nieuwe woon- en woonzorgvormen die passen bij de persoonlijke
behoeften van onze klanten.

3.

gezien worden
We kennen het levensverhaal, de behoeftes en wensen, vreugde en zorgen.
 De zorgverlener kent de klanten; hun verhaal, behoeften en wensen; maar ook hun zorgen,
problemen en levensvragen.
 De zorgverlener spreekt de klant aan op een manier die hij prettig vindt.
 De zorgverlener praat met mij in plaats van over mij.
 Wij kennen onze klanten, zowel individueel als per (doel)groep. Wij gaan coalities aan in de
strijd tegen eenzaamheid van ouderen en werken daarbij zo dicht mogelijk bij het dagelijks
leven van mensen.

4.

tijd
We zorgen dat er voldoende tijd is voor aandacht.
 Wij investeren in meer (zorg)professionals, zodat er genoeg mensen zijn om tijd en aandacht
te geven aan de klanten.

5.

vrijheid
We geven de ruimte binnen de context van verantwoorde zorg en veiligheid.
 Wij passen geen fixatie toe.
 Wij zorgen voor een omgeving met bewegingsvrijheid.
 Wij maken de leefomgeving toegankelijk(er) voor ouderen en chronisch zieken en passen deze
aan de wensen en mogelijkheden van de doelgroep aan.

6.

creativiteit
We gaan op zoek naar creatieve oplossingen.

7.

activiteit
We zorgen voor een passende dag invulling.
 Wij organiseren een zinvolle dagbesteding voor klanten die past bij deze tijd en de doelgroep,
waarbij familie onderdeel van het leven blijft.
 Om het leefplezier van de klant te bevorderen zijn eten, drinken, rusten, therapie, contact en
activiteiten belangrijk om een waardevolle dag te hebben.
 We zorgen voor een passende, activerende omgeving.
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8.

veiligheid
We vergroten het gevoel van veiligheid, met aandacht voor veilige en deskundige zorg.

We zorgen voor tijdige preventie, om onnodige escalatie te voorkomen.

Wanneer ouderen of chronisch zieken dat zelf niet meer kunnen, regelen wij dat iemand de
regie op alle ondersteuning en zorg houdt, en waar nodig overbelasting van mantelzorg
voorkomt.

Wij zorgen voor ruimte voor vakmanschap, zodat jonge mensen goed opgeleid aan de slag
kunnen en huidige medewerkers hun vak kunnen bijhouden.

Jaarlijks meten wij het niveau van basisveiligheid op basis van prevalentieonderzoek van
landelijk vastgestelde indicatoren en stellen n.a.v. de uitkomsten een verbeterplan op.

9.

stabiliteit
We leveren overal dezelfde kwaliteit.
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Bijlage 4. Logboek kwaliteitsplan
Versie kwaliteitsplan
e
1 versie (conceptversie)

Periode
Februari 2020

e

Februari 2020

e

Februari 2020

e

Februari 2020

e

Februari 2020
Februari 2020
Februari 2020
Februari 2020
Maart 2020
Maart 2020

e

Maart 2020

1 versie (conceptversie)

1 versie (conceptversie)
1 versie
1 versie
e
1 versie
e
1 versie
e
1 versie
e
1 versie
e
2 versie

2 versie

Wie
Marilza Gulpen, Sandy Kramer
(kwaliteit)
Nicole van den Ham, Whitney
Hanssen (Concern control
Kwaliteit)
Mieke Franssen, Monique
Hermans (directeuren)
Philip den Hartog
(bestuurssecretaris)
Karin Gijsbers (zorgverkoper)
Raad van Bestuur
Centrale Cliëntenraad
Raad van Toezicht
CZ Zorgkantoor
Marilza Gulpen, Sandy Kramer
(kwaliteit), Karin Gijsbers
(zorgverkoper)
Mieke Franssen, Monique
Hermans (directeuren)
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