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1. Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsverslag WLZ zorg van Meandergroep Zuid-Limburg (hierna genoemd Meander) 

van 2021. Dit kwaliteitsverslag is gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en geeft weer op 

welke manier wij zorg, begeleiding en ondersteuning hebben geboden aan onze klanten/bewoners in 

2021.  

 

Meander is een organisatie in Zuid-Limburg, ingedeeld in 4 clusters met een eigen identiteit en aanbod, 

namelijk cluster Verpleeghuizen (VPH), cluster Wijkzorgcentra (WZC), cluster Thuiszorg en cluster 

WMO-Bijzondere Dienstverlening (WMO-BD). Dit kwaliteitsverslag is specifiek geschreven voor de 

clusters VPH, WZC en VPT vanuit cluster V&V. Klanten/bewoners met indicatie, zowel inclusief als 

exclusief behandeling, zijn onderdeel van dit kwaliteitsverslag, omdat het de zorgzwaartepakketten 

(ZZP’s) 4 tot en met 10 omvat. Hoewel de clusters ieder een eigen identiteit hebben, staan ze 

gezamenlijk voor een compleet aanbod die de gehele klantreis ondersteunt. Gezien de sterke 

verbinding tussen de clusters is dit het derde jaar dat wij gezamenlijk het kwaliteitsverslag opstellen.  

 

1.1. Zorgvisie en Kernwaarden 
De afgelopen jaren heeft Meander een solide basis opgebouwd vanuit de bestaande strategie met als 

basis de belangrijke kernwaarden Eigen Kracht en Eigen Regie. Vanuit deze bestaande strategie gaat 

Meander nu een stapje verder, met name op gebied van welbevinden. Onze klanten/bewoners een 

fijne dag bezorgen, dat vraagt om een holistische blik en gaat verder dan de zorg alleen.  

In de verrijkte strategie worden de kernwaarden van Meander beschreven, onze verdiepte zorgvisie 

en de strategische uitdagingen voor de toekomst en hoe we deze kunnen realiseren. Bij het opstellen 

van de verrijkte strategie is gekeken naar de doelstellingen van de organisatie en de verwachting waar 

Meander over 5 jaar zal staan. Het jaar 2021 was de eerste stap in de realisatie van onze verrijkte 

strategie.  

 

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/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. Zo heeft Meander zich ten doel gesteld de 
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verwachte beddenuitbreiding tot 2030 volledig op te vangen door uitbreiding van MPT/VPT’s in de 

thuissituatie. De doelstelling is groei van MPT met 2,8% en VPT met 7,38% voor 2022.  

Meander helpt mensen hun eigen leven te leiden. Waar en hoe ze ook wonen, wij bieden een veilig en 

prettig thuis, gebouwd op zeven solide kernwaarden (zie figuur 1). In tabel 1 is de betekenis van alle 

kernwaarden beschreven. 
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Figuur 1. Meander Kernwaarden. 
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Tabel 1. Kernwaarden MGZL. 

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 hun eigen vitaliteit. 

Aandacht Wij hebben aandacht voor onze klanten/bewoners en nemen hier de tijd voor. 

Nieuwsgierig Wij zijn geïnteresseerd in onze klanten/bewoners en wat hen drijft. Wij willen de 

klanten/bewoners leren kennen om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen 

in het leiden van hun eigen leven.  

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/bewoners 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 relatie gerichte zorg. 

 

 

De vernieuwde zorgvisie van Meander is gebaseerd op het gedachtengoed van de Sociale Benadering 

van onderzoeker Anne Mei Thé, en ondersteunt het kunnen leiden van je eigen leven. De Sociale 

Benadering biedt een bredere blik op alles wat er rondom dementie gebeurt. Het leven van mensen 

met dementie wordt bepaald door de voortdurende wisselwerking tussen de ziekte en de leefwereld. 

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.  Meander heeft de 

Sociale Benadering omgedoopt tot Meanderbenadering: waar de Sociale Benadering goed is voor 

mensen met dementie, is de Meanderbenadering goed voor al onze klanten/bewoners. De 

Meanderbenadering is de onderlegger van de kernwaarden. 
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1.2. Totstandkoming kwaliteitsverslag 
Dit kwaliteitsverslag vormt de verantwoording van het kwaliteitsplan 2021. De verantwoording is 

gebaseerd op de 8 pijlers van het kwaliteitskader (zie figuur 2). Dit kwaliteitsverslag vormt de input 

voor verbeteringen die in het kwaliteitsplan van 2022 zijn meegenomen.  

 

1.3. Inzet kwaliteitsgelden 2021 
Voor het overgrote deel zijn de kwaliteitsgelden net zoals in 2020 ingezet op personele kosten, door 

de inzet van innovatiemedewerkers, zorgmedewerkers en zorgassistenten en project groen, grijs, 

gelukkig (par. 2.2). Zorgassistenten richten zich voornamelijk op het welbevinden van de 

klanten/bewoners, ontlasten van de zorgmedewerkers. De zorgassistenten zorgen ervoor dat 

klanten/bewoners niet langer alleen in een woongroep worden gelaten, omdat de enige 

zorgmedewerker, die er op dat ogenblijk is, met de verzorging van een klant/bewoner bezig is. De 

zorgassistenten zijn medeverantwoordelijk voor het oppakken en uitvoeren van dagelijkse 

werkzaamheden binnen de (kleinschalige) woongroepen en zorg-afdelingen voor wat betreft het 

welbevinden en de aandacht voor de klanten/bewoners. Klanten/bewoners en medewerkers ervaren 

het als een toegevoegde waarde. Zorgmedewerkers ervaren door de inzet van zorgassistenten een 

verminderde werkdruk en er is meer aandacht voor welbevinden op individueel als op groepsniveau 

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). 

 

 
Figuur 2. Integraal model voor dynamisch en ontwikkelgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg. 
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2. Beschrijvend overzicht van de pijlers van het kwaliteitskader 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Meander invulling geeft aan de 8 pijlers van het kwaliteitskader. 

Als er op een verschillende wijze invulling is gegeven aan een pijler binnen de clusters Wijkzorgcentra 

en Verpleeghuizen, wordt dit duidelijk aangegeven in de tekst.  

 

2.1. Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
De visie van Meander is dat de klant/bewoner als individu centraal staat in de geboden zorg. De zorg 

binnen de clusters moet goed zijn, onafhankelijk van waar de klant/bewoner de zorg aangeboden 

krijgt. Goede zorg wordt geboden als het welbevinden en de gezondheid zo optimaal mogelijk zijn. In 

juli 2021 zijn we gestart met de implementatie van het ONS dossier intramuraal. Het basishulpmiddel 

voor de zorg is het ONS dossier, waar ook de thuiszorg mee werkt. In de thuiszorg wordt zorg 

geïndiceerd en het (zorg) plan gemaakt aan de hand van de Nanda systematiek.  Intramuraal wordt 

voor iedere bewoner het plan opgesteld aan de hand van de MIKZO (Meetinstrument Kwaliteit van 

Zorg) en Groninger Wellbeing Index (GWI) samen met de bewoner en diens naasten. In de MIKZO en 

de GWI ligt de focus op het welbevinden van de bewoner. In beide systematieken wordt gekeken 

naar de behoeften en wensen van de klant/bewoner.  

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 de thuiszorg al 

gedeeld worden voordat iemand verhuist. Indien mogelijk, gaan intramurale medewerkers al bij de 

nieuwe klant/bewoner 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 plaatsvinden en oprechte 

aandacht aan de klant/bewoner en zijn naaste gegeven worden. In 2022 zal het project “warme 

overdracht” verder uitgerold worden binnen de clusters.  

In 2021 is er meer aandacht geschonken aan eten en drinken. De eetsituatie is afgestemd op de 

behoefte van de klant/bewoner. In samenspraak met de klant/bewoner wordt het menu bepaald. In 

het dossier is terug te vinden hoe, wat, waar en wanneer de klant/bewoner zijn/ haar maaltijd wil 

nuttigen en welke ondersteuning hierbij nodig is. In 2021 is een beleid op de kwaliteitsindicator “Eten 

& Drinken “ontwikkeld. Het beleidsstuk is voorgelegd aan DT en RvB, hierna zal het worden 

voorgelegd aan CCR.   

Tabel 2. Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 

Onderwerp Doelstelling Realisatie 

Autonomie Eigen regie over leven en welbevinden  
Wens van de klant/bewoner is leidend.  
Klanttevredenheid > 8.  

• Klanttevredenheid 8.6 op Zorgkaart 

Nederland (par 2.8). 

• Implementatie van het nieuwe ECD, ONS 

dossier, met de MIKZO en GWI.  

Zorgdoelen 

 

Iedere klant/bewoner heeft afspraken over en 

inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/haar 

zorg, behandeling en ondersteuning. 

• De klant/bewoner heeft een actueel plan. 

Warme 

overdracht 

De zorgverlener kent het levensverhaal van de 

klant/bewoner en ondersteunt waar mogelijk om 

dit voort te zetten, warme overdracht. 

• Pilot gedraaid bij een locatie van het cluster 

WZC, Kling Nullet.  

Eten  

en drinken 

De eetsituatie is afgestemd op de behoefte van de 

klant/bewoner. 

In 2021 is een visie op kwaliteitsindicator “Eten & 

Drinken “ontwikkeld. 

• Vastgelegd in het dossier. 

 

• Het beleidsstuk Eten Verbindt! is ontwikkeld 

en voorgelegd aan DT en RvB. Hierna zal het 

worden voorgelegd aan CCR.   
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VPT 

Om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de klant ‘om zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen’ is er in 2019 onderzocht wat er nodig is om aan deze behoefte te kunnen voldoen. 

Hierin kwam naar voren dat de naasten overbelasting (mantelzorgverlener) ervaren tijdens onrustige 

nachten en hierdoor de zorg thuis niet meer kunnen dragen.  Eind 2020 zijn we gestart met een 

nieuw product: VPT nachtzorg, speciaal voor de klant met een VPT-indicatie. De 

mantelzorgondersteuner die overdracht ondersteuning biedt bij de klant thuis kan met dit product 

ook in de nacht ondersteunen. 

Door van 23.00 uur tot 07.00 uur aanwezig te zijn in huis en taken en zorgen weg te nemen kan de 

mantelzorgverlener ’s nachts voldoende rust nemen en ontzorgd worden. Hierdoor kan de 

mantelzorgverlener in de dag situatie de aandacht en zorg geven die nodig is. 

 

2.2. Thema 2: Wonen en welzijn 
Hoewel de klanten/bewoners 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/bewoner vanuit een visie die gericht is op welbevinden en wonen 

in plaats van een medisch georiënteerd model. Per dag wordt aangesloten op de wens van de 

klant/bewoner als het gaat over zinvolle invulling van de dag. De klant/bewoner bepaalt wat zinvol is 

voor hem of haar. De locaties van WZC  zijn uitnodigend en staan midden in de wijk waardoor een 

optimale verbinding met sociale netwerken gestimuleerd wordt en mogelijk wordt. Onze huizen zijn 

zo ontworpen zodat klanten/bewoners, mantelzorgers en naasten elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Het afgelopen jaar zijn meerdere projecten worden ingezet om de klant/bewoner te ondersteunen in 

het realiseren van een zinvolle dag invulling. Het project groen, grijs en gelukkig had als doel het 

vergroten van de natuurbeleving doordat medewerkers meer met bewoners naar buiten zijn gegaan. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitjes naar de dierentuin. Het project ZELF heeft op verschillende 

afdelingen als pilot gedraaid met als doel het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van 

medewerkers en voor klanten/bewoners. De MIBBO (Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle 

Beweegvoorkeuren van Ouderen) is binnen het ONS dossier geïmplementeerd.  
 
Tabel 3. Thema 2: Wonen en Welzijn. 

Onderwerp Doelstelling Realisatie 

Zinvolle  

dagbesteding 

Per dag wordt aangesloten 

op de wens van de 

klant/bewoner als het gaat 

over zinvolle invulling van de 

dag. De klant/bewoner 

bepaalt wat zinvol is voor 

hem of haar. 

• Project zelf. 

• Project Groen, Grijs, Gelukkig. 

• MIBBO. 

Wooncomfort Locaties zijn uitnodigend zo 

ontworpen zodat 

klanten/bewoners, 

mantelzorgers en familie 

elkaar kunnen ontmoeten. 

• In 2021 is een woonvisie ontwikkeld. Meerdere locaties staan op 

de planning voor nieuwbouw. 

• Op een aantal locaties zijn de sociale netwerken met de wijk al 

goed ingebonden. 

• Wijkscans van IVN zijn uitgevoerd in cluster WZC. 
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VPT 

Een logeerhuis voor mensen met somatische/lichamelijke problemen was er al. In oktober 2021 is 

een tweede logeerhuis geopend als logeermogelijkheid op basis van een VPT-indicatie. Deze locatie is 

gericht op mensen met de ziekte dementie en beschikt over 9 kamers. Dit logeerhuis biedt de klant 

een huiselijke aangename en helende omgeving met veel aandacht voor gastvrijheid, privacy, 

zinvolle dagbesteding, professionele verzorging en behandeling. In de 3 maanden dat het logeerhuis 

geopend was in 2021 hebben hier 31 klanten gebruik van gemaakt met in totaal 502 nachten. In de 

toekomst willen we meer aandacht vestigen op advance care planning, waardoor de inzet van het 

logeerhuis in een vroeger stadium besproken en gepland wordt, mede ter ontlasting van de naasten. 

Door de komst van het logeerhuis kunnen we de overbruggingszorg in de thuiszorg realiseerbaar 

maken. 

 

2.3. Thema 3: Veiligheid 
Meander streeft naar een veilige omgeving voor klanten/bewoners en medewerkers. Dit doen wij op 

veel verschillende manieren. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.  

 

Kwaliteitsgroep infectiepreventie 

Infectiepreventie is van groot belang. Binnen de kwaliteitsgroep is elk cluster vertegenwoordigd, 

evenals de medische dienst. Door structureel aandacht te geven aan infectiepreventie en door te 

werken volgens de protocollen wordt het risico op infectieverspreiding aanzienlijk kleiner. De 

Kwaliteitsgroep Infectiepreventie heeft een belangrijke rol gehad in de periode dat Covid-19 heerste. 

Enkele leden van de kwaliteitsgroep zijn inmiddels opgeleid tot Infectie Preventie Adviseur (IPA).  

 

MIK-commissie 

Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de 

toekomst kan worden 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 is wenselijk dat het melden van incidenten laagdrempelig gebeurd 

en dit wordt onder andere gestimuleerd door het bespreken van incidenten in de teams. Calamiteiten 

moeten gemeld worden aan de IGJ en worden onderzocht met de PRISMA methodiek.  Na melding in 

het digitale systeem Zenya, 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 concernniveau 

en besproken binnen de verschillende gremia. In 2021 zijn verbeteringen doorgevoerd in het 

meldformulier en de opzet van het calamiteitenonderzoek. In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen 

om per januari 2022 over te gaan naar Veilig Incident Melden (VIM).  

 

Tabel 4 geeft een weergave van het aantal incidenten binnen de clusters WZC en VPH. De toename 

van het aantal incidenten m.b.t. incidenten met materialen/apparatuur heeft te maken met een 

wijziging van het MIK formulier in 2021. Hierbij is de categorie ‘overige incidenten’ komen te vervallen. 

Medewerkers hebben de ‘overige incidenten’ weggezet onder de categorie incidenten m.b.t. 

materialen/apparatuur.  
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Tabel 4. Totaal aantal MIK incidenten voor beide clusters. 

Totaal cluster VPH en WZC 2019 2020 2021 

MIK Type Incident  Totaal Totaal Totaal 

Val incident 2739 2510 2208 

Medicijn incident 1085 863 1001 

Verbranding 12 6 14 

Verslikken 25 40 39 

Incident met materialen/ apparatuur 44 57 135 

Geen/onvoldoende/verkeerde zorg 12 15 20 

Ongewenst omgangsvormen 336 330 312 

Weglopen 0 52 74 

Suïcide 0 0 3 

Totaal 4365 3935 3824 

 

Medicatieproces 

Binnen elke locatie is er een key user benoemd voor Medimo. Ook is er voor elk cluster een super key 

user benoemd. Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de super key user en de key users 

per locatie. Samen zijn de super key user en de key users verantwoordelijk voor het bewaken van het 

medicatie proces. In 2021 heeft een apotheek audit plaatsgevonden. Hier hebben wij een 8,3 gescoord. 

De bevindingen van deze audit zijn gedeeld met de (super) key users. Beide hebben dit met de locaties 

opgepakt. De aandachtspunten die uit de audit zijn gekomen, zullen worden meegenomen als 

verbeteracties voor 2022. Tijdens de implementatie van het nieuwe dossier is Medimo mee 

geïmplementeerd voor alle klanten/bewoners binnen Meander. 

In 2021 is veel ingezet op bewustwording en het vergroten van de meldingsbereidheid van 

medewerkers. Incidenten zijn een vast agendapunt in het teamoverleg, waar men kan leren en 

verbeteren van incidenten om herhaling te voorkomen. Door de invoering van het elektronisch 

medicatiesysteem binnen de hele organisatie is er een betere monitoring op medicatie incidenten. 

Door de overgang naar ONS en doordat ook bewoners zonder behandeling zijn opgenomen in Medimo 

is de koppeling met Medimo behoorlijk beproefd. Inmiddels hebben de nodige verbeteringen 

plaatsgevonden. 

 

Wet Zorg en Dwang (WZD) 

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is per 1 januari 2020 van kracht en is binnen MGZL gericht op mensen 

met dementie of een gelijkgestelde aandoening, waarbij mogelijk sprake is van verlies van regie. De 

wet schrijft voor wanneer en via welke procedures mensen onvrijwillig kunnen worden opgenomen. 

Ook wanneer en hoe onvrijwillige zorg mag worden verleend staat in deze wet beschreven. 

Uitgangspunt is dat er alleen vrijwillige zorg geboden wordt. Voor onvrijwillige zorg geldt 'nee, tenzij 

het echt niet anders kan'. 

Het beleid rondom onvrijwillige zorg is onderhevig aan verandering bij nieuwe inzichten, procedures 

en wettelijke ontwikkelingen. In 2021 is het beleid al aangepast, is het interne toezicht op onvrijwillige 

zorg nader bepaald en zijn randvoorwaarden hieromtrent ingericht. Door de implementatie van het 

ONS-dossier in 2021, zal het in 2022 mogelijk zijn om meer en beter inzicht te krijgen in de effecten 

van het beleid rondom (on)vrijwillige zorg. Ook in 2022 zal het beleid verder doorontwikkeld worden 

en procedures en werkwijzen waar nodig aangepast worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd 

aan de interventies zoals Zorg Communicatie Technologie (ZCT), die nodig zijn voor het Visie en 

beleidsdocument “Maximale vrijheid”. 
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Mede door de Covid-pandemie is er geconstateerd dat de WZD nog niet voldoende leeft binnen MGZL. 

In 2021 is er daarom opnieuw gestart met inhoudelijke scholing over de wet aan 

zorgverantwoordelijken. Deze scholing werd gekoppeld aan instructies ten aanzien van het 

registratieformulier voor maatregelen in ONS-dossier. Ook werd er gestart met het opnieuw scholen 

van het management. Om meer bewustzijn rondom dit thema te creëren werden er in 2021 

verschillende casussen en interviews gepubliceerd in de nieuwsbrieven. In 2022 zal er naar een 

effectieve manier van informatieoverdracht worden gezocht en zullen er verdere acties volgen rondom 

bewustwording ten aanzien van de wet, het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats en het 

voorkomen van onvrijwillige zorg. De structurele scholing en verdere acties rondom bewustwording 

zullen hierbij gericht zijn op het inbedden van de visie op (on)vrijwillige zorg in het primaire proces. 

 

Wondcommissie 

De commissie bestaat uit wondverpleegkundigen en aandachtsvelders vanuit o.a. de intramurale 

locaties, thuiszorg en de medische/paramedische dienst. Alle zorgclusters zijn vertegenwoordigd in de 

commissie. Zij werken volgens het Wondzorgproces-WLZ en een jaarplan, waarin landelijke 

ontwikkelingen zijn vertaald naar de praktijk van Meander, zoals het gebruik van TIME-model (Tissue-

Infection-Moisture-Edge). Sinds de nieuwe structuur is een functieprofiel ontwikkeld voor de 

wondverpleegkundige en is het Wondzorgproces-WLZ vernieuwd. 

 

Advance care planning 

Binnen Advance Care Planning bij (kwetsbare) ouderen met multi-morbiditeit staan waarden en 

persoonlijke levensdoelen centraal en van hieruit geeft de klant/bewoner richting aan passende zorg 

en behandeling, zorg en welbevinden. Daar kwetsbare ouderen vaak beperkte mogelijkheden hebben 

betreffende autonomie en het vermogen tot beslissingen nemen, is een goede dialoog tussen alle 

betrokken partijen een vereiste. Ook de naasten van de klant/bewoner kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren. De verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke taak bij het 

waarnemen van signalen; dit gebeurt vaak op informele momenten. De specialist 

ouderengeneeskunde (SO) is eindverantwoordelijk voor het behandelplan bij klanten/bewoners mét 

behandeling. In gesprekken die SO’s en verpleegkundig specialisten voeren met kwetsbare ouderen 

over zorg en behandeling is het meewegen van persoonlijke levensdoelen en waarden belangrijk. 

Binnen alle locaties wordt actief voorkomen dat klanten/bewoners moeten worden opgenomen in het 

ziekenhuis. Door goed te monitoren en in nauwe afstemming met de SO’s en huisartsen wordt getracht 

de klant/bewoner de juiste zorg te bieden in de eigen woonomgeving. Het streven is om de cijfers uit 

het nieuwe ECD te kunnen halen met betrekking tot Advance Care Planning en preventie van acute 

ziekenhuisopnamen. 

 

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, de 

resultaten zijn weergegeven in tabel 5. Deze resultaten dienen als input voor kwaliteitsverbetering van 

het primair proces. De LPZ meet de indicatoren welke aangegeven zijn in het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Binnen de cluster VPH en WZC  is de gemiddelde score prevalentie VBM hoger dan 

landelijk gezien, dit komt omdat Meander ervoor heeft gekozen om alle sensoren, optiscan, bedhekken 

te registreren. Niet alle instellingen doen dit waardoor hun scores lager zijn.  
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Tabel 5. Kwaliteitsindicatoren 2021. 

Kwaliteitsindicatoren 2021 Landelijk 
(%) 
2019(%) 

Meander 
2019 (%) 

Landelijk 
(%) 
2021(%) 

Meander  
2021 (%) 

Decubitus cat. 2 en hoger 3,2 3,4 4,3 3,3 

Prevalentie VBM ongeacht type 28,2 37,9 24,5 34,8 

Medicatiefouten besproken in team 93 100 85,7 100 

Prevalentie afspraken over behandeling rondom 
levenseinde 

94,1 96,5 95,8 97,8 

Aandacht voor voeding --- 67,4 67,3 52,2 

 

VPT 

Door de inzet van eHealth zorgen we voor meer eigen regie en zelfmanagement. In 2021 zijn we gestart 
in de wijk Simpelveld met de uitrol van de virtuele thuiszorg waarbij ook klanten met een VPT een 
eHealth aanbod krijgen waardoor er een hogere ervaren kwaliteit van zorg is en de mantelzorgverlener 
ontlast wordt. In 2022 gaat de verdere uitrol plaats vinden Meander breed. 
 

 

2.4. Thema 4: Leren en verbeteren van kwaliteit 
Meander maakt deel uit van diverse lerende netwerken, zoals de Academische Werkplaats 

Ouderenzorg (Academische Werkplaats Ouderenzorg - Limburg (AWO-L)), Parkinson Net, Korsakov 

Kenniscentrum. Met regelmaat vindt uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. Er wordt 

gezamenlijk gezocht naar antwoorden en verbeteringen op vraagstukken op allerlei gebieden. 

In 2021 hebben de expertises Korsakov en Jonge mensen met Dementie zich doorontwikkeld, met als 

doel het behalen van de status Regionaal Expertise Centrum (REC). De officiële audits zullen plaats 

vinden begin 2022.  In 2021 is een kick-off van de Regionale kennismakingsbijeenkomst Korsakov 

geweest, waarbij ruim 80 aanwezigen waren vanuit diverse ketenpartners. Het doel van deze kick-off 

was: het verbeteren van onderlinge samenwerking om de zorg voor mensen met het syndroom van 

Korsakov te verbeteren. In 2021 is het project Parkinson Punt Zuyd gestart. Dit is een samenwerking 

tussen Zuyderland, NOVI zorg en Meander. Het regionale expertisecentrum voor mensen met 

Parkinson is officieel gestart.  

 
Samen met de AWO-L lopen er verschillende projecten:  

• I-MANAGE:  

Op basis van de re-ablement filosofie is een interdisciplinair eerstelijnsprogramma 

ontwikkeld voor ontslag na geriatrische revalidatie. Een team bestaand uit ergotherapeuten, 

fysiotherapeuten en een mantelzorgondersteuner proberen samen met de klant en zijn/haar 

mantelzorger ervoor te zorgen dat de klant thuis een betekenisvol leven kan leiden met 

minimale ondersteuning vanuit de professionele zorg. 

• Project LEEV: (leren & verbeteren binnen verpleeghuiszorg):  

Op de Hambos is gestart met het monitoren van de inzet van mantelzorgers (november 

2021-november 2022), relatiegerichte zorg is gemeten (november 2021), scan leerklimaat 

(oktober 2021). Op Heiveld wordt pilotonderzoek gedaan naar het anders inzetten van 

medewerkers. Ook hier is relatiegerichte zorg gemeten (november 2021). Ook op Hoeve 

Overhuizen heeft een scan van het leerklimaat plaatsgevonden (oktober 2021). Bovendien 

hebben in oktober/ november 2021 observaties plaatsgevonden om belemmerende en 
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bevorderende factoren bij de transitie naar een nieuw woonzorgconcept te identificeren en 

de veranderingen in de werkwijze te monitoren.  

• Meten van kwaliteit van zorg met Ruimte voor Zorg methodiek (driehoekgesprekken): 

loopt op 2 locaties; ook uitgebreid tot 4 afdelingen in de Hambos. De voorzitter van de lokale 

cliëntenraad is opgeleid tot interviewer.  

• Covid-19:  

De Dormig is één van de 75 huizen die deelneemt aan monitor verpleeghuiszorg uitgevoerd 

door AWO-L & UKON waarmee het ministerie VWS de vinger aan de pols houdt m.b.t. de 

coronasituatie in de verpleeghuizen. 

• De effectieve componenten van de zorgboerderij:  

Begin 2021 is een groter vervolgonderzoek gestart, dat antwoord wil geven op de vraag 

welke componenten de zorgboerderij effectiever maken. Ofwel, wat zijn de 

werkingsmechanismen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, zal opnieuw onderzocht 

worden wat de effecten van de zorgboerderij zijn op het leven van mensen met dementie. 

De uitkomsten worden opnieuw vergeleken met het leven in kleinschalige woonvormen en 

op grotere psychogeriatrische-afdelingen. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre 

sprake is van een verbinding met de wijk (bijvoorbeeld met scholen) en wat hier de 

maatschappelijke impact van is. Hoeve Overhuizen is meegenomen in het vergelijkend 

onderzoek. Bovendien zal onderzocht worden welke factoren het overnemen van elementen 

van de zorgboerderij belemmeren, of welke dat juist bevorderen. 

• Project Relocare:  

Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg. De AWO-L leidt het onderzoek. De centrale 

onderzoeksvraag luidt: hoe kunnen transities binnen de verpleeghuiszorg worden verbeterd 

voor ouderen en hun naasten. 

 
Tabel 6. Thema 4: Leren en verbeteren van kwaliteit. 

 

VPT 

Naast het gebruik maken van de diverse lerende netwerken doet Meander ook mee aan 

verschillende onderzoeken. Er zijn korte lijnen met de Academische Werkplaats Ouderenzorg -

Limburg. In de toekomst wordt er gekeken naar meer onderzoek gericht op de klant met een VPT-

indicatie. 

 

 

 

Onderwerp Doelstelling Realisatie 

Hoeve Overhuizen Verder door ontwikkeling 

nieuwe zorgvisie “Hoeve 

Overhuizen” 

• Per 1 september 2021 is de locatie Hoeve 

Overhuizen geopend. 

• Doorontwikkeling en optimalisatie 

interventies.   

Logeerhuis voor mensen met 

dementie  

Logeerhuis wordt 

gesitueerd in Hoeve 

Overhuizen in Bocholtz. 

• Per 1 september 2021 is het logeerhuis 

geopend.  

PDCA In 2021 doorontwikkeling 

van de PDCA-cyclus. 

• De PDCA-audit laat aantoonbare 

vooruitgang zien ten opzichte van 2020. 
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2.5. 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 zijn medewerkers het Ambassadeurstraject verzorgende IG van 

V&VN gestart. 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.  

 

Vanaf juni 2021 zijn we gestart met de uitrol van het ONS dossier. Eind 2021 wordt op alle locaties 

gewerkt met het ONS dossier. Klanten/bewoners en/of vertegenwoordigers kunnen toegang krijgen 

tot het dossier via Caren Zorgt.  

In 2022 zullen de procesregisseurs primair proces samen met de kerngebruikers ONS zich gaan 

richten op het optimaal benutten van de MIKZO, het goed weergeven van de maatregelen in het 

kader van de WZD, de kwaliteitsindicatoren, het vaststellen van zorgproblemen en het rapporteren. 

De procesregisseurs zullen hierin een ondersteunende en begeleidende rol hebben.   
 
Tabel 7. Thema 5: Leiderschap, governance en management. 

 

VPT 

Om het VPT-product sterker neer te zetten en door te ontwikkelen is er een programma manager 

VPT aangesteld. Hierin wordt verwacht dat het VPT, op basis van de verrijkte strategie en nieuwe 

kernwaarden, de kloof tussen vraag en aanbod kleiner maakt.  

 

2.6. 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 8 tot en met 17 laten gegevens zien over de 

personeelssamenstelling.   

 

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 

werk-leertraject. Hierin wordt de medewerker versneld opgeleid tot Verzorgende IG, 

Onderwerp Doelstelling Realisatie 

ONS Dossier Implementatie ONS-dossier. • 01-12-21 is fase 1 op alle locaties geïmplementeerd.   

• Scholing medewerkers m.b.t. ONS- dossier. 

Zorgleefplan Klanten/bewoners hebben binnen 24 

uur een voorlopig zorgplan, en binnen 

6 weken een definitief zorgplan. 

• Gereed. 



 

14 
Kwaliteitsverslag MGZL 2021 Definitief 

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 leerlingbegeleiding. 

 

HBO- verpleegkundigen 
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. 
 
VPT 

Professionele mantelzorgondersteuning is een product waar we in 2020 mee gestart zijn. Hiermee 

bieden we de klant in de thuissituatie extra ondersteuning aan in de vorm van laagdrempelige zorg 

voor welzijn en welbevinden. Door de mix te zoeken in de inzet van personele samenstelling kunnen 

zowel medewerkers huishoudelijke hulp als ander opgeleide collega’s de juiste ondersteuning 

bieden. In 2021 is deze vorm van ondersteuning uitgebreid naar avonden en weekenden. 

 

Cluster Wijkzorgcentra 

Tabel 8. Samenstelling medewerkers in FTE Cluster Wijkzorgcentra. 

Gemiddeld aantal FTE Cluster WZC   2019 2020 2021 2022 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst    Realisatie Realisatie Realisatie Begroting 

Niveau 1         105,58        128,86        133,74        132,06  

Niveau 2           55,20          61,37          57,82          54,80  

Niveau 3         291,10        299,02        289,17        285,47  

Niveau 4           45,28          51,19          63,56         63,74  

Niveau 5                  -              0,30            0,00            0,00  

Niveau 6           15,96          18,62          20,11          18,45  

Behandelaar            -0,00           -0,00           -0,00           -0,00  

Overig zorgpersoneel             0,03            0,06            0,06           0,05  

Leerlingen             8,99          18,11          14,77         17,33  

1.1 Totaal aantal FTE          522,14        577,54        579,24       571,91  

1.2 Bruto toename FTE t.o.v. 2019          55,40        57,10       49,77  

 

Tabel 9. In- en doorstroom Cluster Wijkzorgcentra. 

 

%
0,48%

3,46%

10,54%

18,74%

8,21%

16,81%

Aantal medewerkers over periode 01-01-2021 t/m 15-08-2021 AANTAL
INstroom 6

UITstroom 43

DOORstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE) 131

DOORstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE) 233

DOORstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER) 102

DOORstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER) 209

Totaal aantal medewerkers over periode 01-01-2021 t/m 15-08-2021 1243
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Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis inclusief BOL/BBL/Voltijd/Deeltijd/HBO. 
Tabel 10. Leerlingen BOL cluster WZC 2021. 

Leerlingen BOL  cluster WZC 2021 

Niveau Aantal FTE 

Niveau 2 22          10,00  

Niveau 3 15            8,00 

Niveau 4 1            0,66  

Niveau 6 8            5,33  

Totaal 46         23,99  
 
Tabel 11. Leerlingen BBL/Duaal Cluster WZC 2021. 

Leerlingen BBL/Duaal  
Cluster WZC 2021 

Niveau Aantal FTE 

Niveau 2 26         17,53 

Niveau 3 46         34,68  

Niveau 4        52         42,33  

Niveau 6 17         10,40  

Totaal 141       104,94  

 
Tabel 12. Leerlingen overig Cluster WZC 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster Verpleeghuizen 

Tabel 13. Samenstelling medewerkers in FTE cluster Verpleeghuizen. 

  2019 2020 2021 2022 

Zorgpersoneel verpleeghuiszorg in loondienst   Realisatie Realisatie  Realisatie  Begroting  

Niveau 1 63 85 79 79 

Niveau 2 46 43 35 35 

Niveau 3 202 213 185 180 

Niveau 4 41 55 60 52 

Niveau 5   0 0   

Niveau 6 12 17 28 28 

Behandelaar  54 62 67 66 

Leerlingen  9 14 43 15 

Totaal aantal FTE  426 490 496 454 

Toename t.o.v. 2019   64 70 28 

Leerlingen Overig 
Cluster WZC 2021 

Opleiding Aantal 

Social Work 3 

Middel 
Management 1 

Palliatieve Zorg                              3 

HBO VGG HAN 1 

MBA 1 

Totaal 9 
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Tabel 14. In- en doorstroom cluster VPH. 

Aantal medewerkers over periode 01-01-2021 t/m 15-08-2021 AANTAL % 

Instroom 3 0,25% 

Uitstroom 34 2,80% 

Doorstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE) 135 11,13% 

Doorstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE) 281 23,17% 

Doorstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER) 97 8,00% 

Doorstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER) 245 20,20% 

Totaal aantal medewerkers over periode 01-01-2021 t/m 15-08-2021 1213   

 

Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis exclusief BOL/BBL, cluster VPH. 
Tabel 15. Leerlingen BOL Cluster VPH 2021. 

Leerlingen BOL cluster VPH 2021 

Niveau 
Aantal 
FTE 

Niveau 2 29   

Niveau 3 18   

Niveau 4 53   

Niveau 6 15   

PMD 7   

Totaal 122   
Tabel 16. Leerlingen BBL/Duaal Cluster VPH 2021. 

Leerlingen BBL/Duaal  
Cluster VPH 2021 

Niveau 
Aantal 
FTE 

Niveau 2 
11 

  

Niveau 3 
26 

  

Niveau 4 
48 

  

Niveau 6 
22 

  

Totaal 
107 

  
Tabel 17. Leerlingen overig Cluster VPH 2021. 

Leerlingen Overig 

Cluster VPH 2021 

Opleiding Aantal 

Gezondheidszorg 
psycholoog 

1 

Social Work 1 

Master Geriatric Physical 
Therapy 

2 

Parkinson VP 1 

Totaal  5 
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2.7. Thema 7: Gebruik van 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 al 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 

welbevinden en een zinvolle dagbesteding. Via het Meander Innovatie Netwerk en inzet van 

innovatiemedewerkers krijgen ideeën een podium en worden verbindingen gelegd. Het afgelopen jaar 

zijn verschillende innovatieve middelen ingezet. Voorbeelden van innovatieve middelen die zijn 

ingezet in 2021 zijn: Vacusan, Peespot, Bbrain, Skincare, TNO virtual visits project, pilot Blended Reality 

en pilot wassen zonder water (SWASH). 

 

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 welbevinden en de therapeutische werking.  

 

Tabel 18. Thema 7: Gebruik van hulpbronnen. 

 

Delen plannen met locatie cliëntenraad en Centrale cliëntenraad 

In 2021 is de medezeggenschapsstructuur gewijzigd. De clusterraden zijn komen te vervallen. 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 manager. 

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.  

 
In het kader van het proces van professionalisering en verrijking van de medezeggenschap én het 

versterken van de onderlinge horizontale en verticale verbindingen met en tussen de bestuurslagen 

en de cliëntenraden bij MeanderGroep Zuid-Limburg (MGZL), hebben partners de wederzijdse 

behoefte uitgesproken hiervoor nadere afspraken te maken. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen 

opgenomen in deze considerans en moeten bijdragen aan het stroomlijnen van en waarde toevoegen 

aan dit proces. Deze afspraken kunnen ook bijdragen aan een gedragen medezeggenschapsregeling 

MGZL in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018. Deze 

considerans medezeggenschap cliëntenraden is mede in de context van de bepalingen en rechten zoals 

opgenomen in de WMCZ 2018 tot stand gekomen. In 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden m.b.t. 

de stavaza inzake considerans medezeggenschap. 

 

Onderwerp Doelstelling  Realisatie 

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/bewoner besteed 

worden. 

De inzet van innovatieve middelen 

vermindert de werkdruk. 

• Een enquête is uitgezet onder medewerkers. 75% van de 

medewerkers die mee hebben gedaan aan de enquête, hebben 

een 7 en hoger gescoord over de relatie tussen de inzet van 

innovatiemiddelen en het verlagen van de werkdruk. 

 

• Beide clusters hebben innovatie medewerkers, die teams en 

managers ondersteunt en adviseert over aanschaf innovatieve 

middelen. 
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2.8. Thema 8: Gebruik van informatie 
De aanbevelingsvraag en totaalscore op Zorgkaart Nederland is 

gebruikt als uitgangspunt van de klanttevredenheid. De PREM 

vragenlijst (Evaluatie Bewoner) wordt in triaal 1 2022 

geïntegreerd in het ONS dossier. In 2021 hebben we een 8.6 

gescoord op Zorgkaart Nederland over verslagjaar 2021! 

 

 

Ervaren kwaliteit klanten 
In 2021 hebben de driehoek gesprekken plaatsgevonden in de 

Hambos. Door covid-19 is het onderzoek doorgeschoven naar 

2022. Tot nu toe zijn er geen resultaten bekend over de driehoek 

gesprekken.  

 

 

 
Tabel 19. Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland MGZL cluster Verpleeghuizen. 

Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland 

Locatie Totaal aantal waarderingen Gemiddelde waardering 

Lückerheide 4 8.3 

Hambos 2 6.1 

De Dormig 14 8.2 

Heiveld 2 8.8 

Barbarahoes n.v.t. n.v.t. 

Hospice De Vlinderhof 5 8.3 

 
Tabel 20. Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland cluster Wijkzorgcentra. 

Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland 

Locatie Totaal aantal waarderingen Gemiddelde waardering 

Dr. Calshof n.v.t. n.v.t. 

Eschveld 1 8.8 

Firenschat 13 8.6 

Heereveld 16 8.2 

Kapelhof 15 9.4 

Kling Nullet n.v.t. n.v.t. 

Laethof 4 8.8 

Hoeve Overhuizen 1 9.5 

Rode Beuk n.v.t. n.v.t. 

Vroenhof 8 8.3 

Hoog Anstel 2 8.7 

Logeerhuis Parkstad 4 9.8 

VPT 

Door middel van advance care planning krijgen we steeds meer zicht op het wenselijke levenseinde 

van de klant. Het streven is de klant in de eigen vertrouwde omgeving te laten overlijden. Door 

goede informatie vastlegging kunnen we sturen op basis van de gegevens. Dit willen we in 2022 

verder door ontwikkelen.  
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3. Speerpunten van het kwaliteitsplan 2021 
In dit hoofdstuk is een verkorte weergave van de speerpunten beschreven voor de locaties. De 

volledige uitwerking van de doelen per intramurale locatie zijn beschreven in de jaarplannen. 

 

3.1. Speerpunten cluster Wijkzorgcentra 
Tabel 21. Speerpunten locaties van cluster WZC. 

Speerpunt algemeen cluster WZC Voortgang 

MIBBO, aandacht voor eigen regie en eigen 

kracht. 

Bij alle locaties is de MIBBO geïntroduceerd, de MIBBO is opgenomen 

in het nieuwe ECD. 

Groen, grijs, gelukkig 

Niet alle locaties van het cluster beschikken over 

een tuin of balkon. Doelstelling 2021 is om op 2 

locaties daar waar nog geen tuin/balkon aanwezig 

is dit te realiseren. Er is meer aandacht voor de 

natuur, klanten/bewoners maken gebruik van de 

tuinen en beweegtoestellen. Klanten/bewoners 

gaan meer naar buiten. Klanten/bewoners, familie 

en medewerkers worden betrokken inrichting 

beleeftuinen. 

Tuinen aanleg is nog niet gerealiseerd. Abonnement Gaia park 

afgesloten.  

Nu de situatie het weer toelaat wordt er actief deelgenomen aan 

buiten activiteiten, wij blijven dit ook zoveel mogelijk stimuleren.  

Groenscan (sociale) IVN voor de locatie WZC plaatsgevonden. 

De kick-off GGG voor manager heeft in maart 2021 plaatsgevonden.  

Welzijn en aandacht voor de klant/bewoner, Ken 

je klant/bewoner, ga in gesprek, en vastlegging in 

het dossier over de samen gemaakte afspraken. 

Project 50% warme overdracht. 

Implementatie nieuwe ECD-fase 1 is gereed. 2022 verder 

doorontwikkeling ONS dossier, zorgvisie en kernwaarden van 

Meander. 

Wachtlijstoverleg heeft een tijd stilgelegen. De overleggen hebben 

later in het jaar digitaal plaatsgevonden. 

Werkdocument Warme Overdracht is gereed implementatie plan 

wordt in T2.  

Pilot wassen zonder water (SWASH). Actief gebruik gemaakt van wassen zonder water (SWASH) tijdens de 

corona fase op meerdere locaties.  Het project is uitgewerkt en 

geïmplementeerd op alle locaties. 

Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, team 

ontwikkelplannen (TOP-plan) conform de 8 pijlers 

uit het kwaliteitskader 

Elk team heeft een eigen TOP-plan. 

Wooncomfort 

Locaties zijn uitnodigend 

Voor het cluster is een concept woonvisie opgesteld, waarin per 

locatie positieve punten en wensen zijn weergegeven.  Het gaat 

hierbij om locaties die gerenoveerd of vernieuwd worden. 

Buurttuinen Voor Hoog Anstel en dr. Calshof is de financieringsaanvraag uitgezet 

via Charity fundraising Nederland. Van hieruit zijn een reeks aan 

verzoeken gedaan om donaties te doen, bij bedrijven en stichtingen. 

Resultaat komt nog niet snel op gang (2 donaties voor Hoog Anstel).  

Hoop is gevestigd op nieuwe mogelijkheden in het nieuwe jaar bij 

aangeschreven bedrijven en stichtingen. 

Klanten/bewoners genieten van maaltijden en 

ambiance. 

Een projectgroep heeft een beleidsstuk ontwikkeld m.b.t. eten en 

drinken: Eten Verbindt! 
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3.2. Speerpunten cluster Verpleeghuizen 
De locaties van het cluster Verpleeghuizen hebben een overlap in de speerpunten die ze hebben 

gehad. Als er bepaalde speerpunten zijn die specifiek voor een locatie, wordt dit duidelijk 

aangegeven. De volledige uitwerking van de doelen van de locaties zijn beschreven in de 

jaarplannen. 

 
Tabel 22. Speerpunten locaties van cluster VPH. 

Speerpunten cluster VPH Locatie Voortgang 
Warme overdracht. Alle Aandacht hiervoor binnen alle locaties. Elke locatie 

heeft een wachtlijstoverleg.  

Implementatie nieuw ECD: ONS dossier. Alle Alle locaties werken met het nieuwe ONS dossier.  

Herzien besturingscyclus en formats in 
het clusters. 

Alle Alle managers hebben de jaarplannen in eenzelfde 
format geformuleerd en zullen gaan werken met het 
jaarplan in 2022.  

Expertiseontwikkeling Korsakov, 
Parkinson & Jonge Mensen met 
Dementie. 

Lückerheide 
 

Doorontwikkeling en opstart expertise functies. 
 

Professionalisering leerafdeling en start 
2e leerafdeling. 

Hambos 2 leerafdelingen werken volgens het visiedocument. 

Doorontwikkeling Trots op de Hambos. Hambos Feestweek Trots op de Hambos in triaal 3 gerealiseerd 
voor klanten/bewoners en medewerkers. 

Pilot Heiveld. Heiveld Pilot Heiveld Thuis Komen heeft in het eerste triaal 
gedraaid, met succes. Voorbereidingen zijn gedaan om 
in 2022 een uitbreiding van de pilot uit te voeren, Pilot 
Heiveld Anders Denken is Anders Doen. 

Herinrichten primair proces van de 

medische dienst. 

Medische Dienst Het hernieuwde primaire proces van de medische 
dienst is gereed. 

Verhogen van het aantal externe 
consulten door de specialisten 
ouderengeneeskunde in samenwerking 
met de huisartsen in de regio. 

Medische dienst Dit blijft onder de aandacht. 

Vakgroepen hebben een eigen jaarplan 
opgesteld, met ieder een eigen 
verbeterplan. 

Paramedische dienst Vakgroepen hebben aandacht voor hun eigen jaarplan 
en ontwikkelingen. 

Er vindt een verkenning plaats naar de 
toekomstbestendigheid van de 
paramedische dienst. 

Paramedische dienst  

Klanten/bewoners genieten van 
maaltijden en ambiance. 

Facilitair en Horeca-
services 

Een projectgroep heeft een beleidsstuk ontwikkeld 
m.b.t. eten en drinken: Eten Verbindt! 

Opstellen gezamenlijk jaarplan clusters 
WZC en VPH. 

Facilitair en Horeca-
services 

Dit is gerealiseerd. 
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3.3. Speerpunten cluster V&V 
 

Tabel 23. Speerpunten cluster V&V initiatieven 2021/2022. 

Speerpunten cluster V&V initiatieven 2021/2022 
Project ‘regel ’t maar’ Voortbordurend op de samenwerking in de wijk tussen maatschappelijke hulpverlening, 
wijkgerichte zorg en het voorliggend veld, willen we hulpverleners uitdagen om anders te kijken naar een 
hulpvraag en deze ‘out of the box’ op te lossen waarbij de hulpverlener zich niet laat weerhouden door schotten 
in de wet- en regelgeving. 

Project ‘de zorg zangeres’ Muziek onderdeel maken van de basiszorg. Dit als product opnemen in het VPT zodat 
de klant die ontspanning vindt bij muziek deze zorg kan krijgen waardoor het welzijn verbetert. 
 

Klant gaat minder makkelijk naar de dag verzorging, welke tendens is er op de zorgmarkt en waar gaat de klant 
dan het liefste naar toe?  
 

Geclusterd VPT aanbieden in de thuissituatie, door de komst van nieuwe woonconcepten worden wonen en zorg 
gescheiden. In deze nieuwe woonconcepten willen we klanten met een VPT de mogelijkheid bieden hier te 
wonen met als doel niet meer te hoeven verhuizen. 
De woningen worden zorg ‘proof’ gemaakt en de zorg die nodig is wordt op een inventieve wijze gerealiseerd. 
 

Veel klanten worden opgenomen in een crisissituatie, het gaat thuis écht niet meer en de mantelzorgverlener is 
zwaar overbelast of valt zelfs helemaal uit, hoe kunnen we deze crisissituaties nu voorkomen? Welke inzet van 
professionals of niet professionals is nodig om de tijdig te kunnen acteren op een mogelijke overbelasting. 
 

In samenwerking met Vivantes en Envida willen we het VPT door ontwikkelen, hierin zijn de speerpunten woonzorg 
zones en VPT met behandeling. In 2022 wordt hier verder onderzoek naar verricht in samenwerking. 
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen 
 

ADL  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

AWO-L   Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg 

ECD  Elektronisch Cliënten Dossier 

EV’er   Eerstverantwoordelijke verzorgende  

GGG  Groen, Grijs en Gelukkig 

HDL  Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen 

LPZ   Landelijk Meting Zorgkwaliteit  

MGZL   MeanderGroep Zuid-Limburg  

MIBBO  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen  

MIKZO  Meetinstrument Kwaliteit van Zorg 

MoM  Medezeggenschap op Maat 

OR  Ondernemingsraad 

OVZ  Onvrijwillige Zorg 

PDCA  Plan Do Check Act 

SO   Specialist ouderengeneeskunde  

VPH   Verpleeghuizen  

VVAR  Verpleegkundige en Verzorgenden Adviesraad 

WLZ  Wet Langdurige Zorg 

WZC  Wijkzorgcentra 

WZD  Wet Zorg en Dwang 

ZZP  Zorg Zwaarte Pakket 
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Bijlage 2. Planning kwaliteitsverslag 2021 
 

 

 

 

 

Overleg Contactpersoon Actie Datum 
aanleveren 
kwaliteitsverslag 

Datum 
bespreken 
kwaliteitsverslag 

Datum/termijn 
voor feedback 
(1 week) 

Directeuren Debbie, Marilza Voorzien van 
feedback 

08-02-2022 n.v.t. 22-02-2022 

RvB Marc Voorzien van 
feedback 

   

DT Marc Voorzien van 
feedback 

21-03-2022 04-04-2022 11-04-2022 

CCR Marc Voorzien van 
feedback 

13-04-2022 20-04-2022 28-04-2022 

VVAR Marc Voorzien van 
feedback 

Mei - 2022 April (datum 
volgt) 

 

RvT cie 
Kwaliteit 

Marc  Voorzien van 
feedback 

Mei - 2022 16-05-2022 23-05-2022 

RvT Marc Ter informatie Mei – 2022 30-05-2022 02-06-2022 

OR Marc  Ter informatie Mei -2022 Juni 2022 02-06-2022 

Zorgkantoor Karin Gijsbers Ter informatie Juni - 2022 Juni 2022 Juni - 2022 


