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1. Inleiding 
In dit kwaliteitsverslag 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 kwaliteitsverslag 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, is ervoor 
gekozen klanten met een indicatie zowel inclusief als exclusief behandeling te betrekken. Meander is 

een organisatie die ingedeeld is in een clusterstructuur. Ieder cluster heeft zijn eigen identiteit.  

In 2019 zijn er voor het cluster Wijkzorgcentra en het cluster Verpleeghuizen twee aparte 

kwaliteitsplannen geschreven. Echter gezien de gezamenlijke ontwikkelingen, is ervoor gekozen om 

één kwaliteitsverslag te maken. Er is voor 2020-2021 tevens maar één kwaliteitsplan geschreven voor 

beide clusters. 
 

1.1 Onze organisatie 
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. We voelen ons sterk 

verbonden met deze regio. Met alles wat we doen, houden we rekening met de omstandigheden 

hier, op het gebied van zorg en wonen en de arbeidsmarkt. 

 

1.2 Missie en visie 
Visie 

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 2020-2021 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. 
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1.3 Totstandkoming verslag 
Dit kwaliteitsverslag vormt de verantwoording van het kwaliteitsplan 2019, gebaseerd op de acht 

pijlers van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De resultaten zoals beschreven in dit 

kwaliteitsverslag geven input voor verbetering en het kwaliteitsplan 2020-2021. 

 

 

 

 
Figuur 1: Integraal model voor dynamisch en ontwikkelgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg. 
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2. Algemeen beschrijvend overzicht van uitkomsten en resultaten 
In dit hoofdstuk wordt per thema van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschreven hoe 

Meander aan deze thema’s gewerkt heeft. Ook wordt beschreven dat Meander voldoet aan deze 

thema’s. 

 

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Algemeen 

De visie is dat de klant als individu centraal staat in de geboden zorg. Uitgangspunt van de zorg is het 

individuele zorgdossier, dat met iedere klant is opgesteld. Er wordt gekeken naar de behoeften en 

wensen van de klant. De klant of diens naaste bespreekt met de eerstverantwoordelijke verzorgende 

(EV’er) en activiteitenbegeleider zijn wensen en behoeften omtrent de eigen zinvolle dag invulling. 

De EV’er legt dit vast in het zorgdossier en ziet toe op naleving. Vanaf 01-01-2019 beschikt iedere 

klant over een EV’er. Deze draagt er zorg voor dat  binnen 24 uur na komen wonen een voorlopig  

zorgplan gereed is. 

Iedere klant heeft een eigen weekprogramma m.b.t. welzijn, dat is terug te vinden in het dossier. 

Eigen Kracht,  Positieve Gezondheid en  Meer Bewegen zijn onderwerpen die onder de aandacht 

blijven in 2020 en verder opgepakt worden door een aparte werkgroep. 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’ 

 

Het beleidsplan palliatieve zorg is opgesteld. In 2020-2021 wordt dit beleidsplan doorgevoerd in alle 

locaties. Het voorkomen van opname van bewoners  in ziekenhuis door betere monitoring en nauwe  

afstemming met huisarts dient nog gerealiseerd worden. Dit is als aandachts- en verbeterpunt 

meegenomen in 2020-2021. 

Op elke locatie zijn zorgassistenten ingezet, met  positieve resultaten. Er is meer aandacht voor de 

klant op individueel en groepsniveau. Het overgrote deel van de kwaliteitsgelden in 2019 is ingezet 

op het invullen van de vacatures voor  zorgassistenten, HBO-V’ers en vaktherapeuten. 

In 2019 zijn de kwaliteitsgelden onder andere 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 2020-2021 aangeschaft en zal verder uitgewerkt en geborgd worden. 

 

Cluster Verpleeghuizen 

Persoonsgerichte zorg vormt het uitgangspunt van de zorgverlening. We gaan middels de actieve 

dialoog in gesprek met de klant en diens vertegenwoordiger om boven water te halen wat voor de 

klant echt belangrijk is. De klant is leidend. Het zorgdossier is kloppend en wordt twee keer per jaar 

met de klant en/of diens vertegenwoordiger besproken.   

We werken samen met “Zo zorg ik”. De vijf kernwaarden van de actieve dialoog (gelijkwaardigheid, 

praten met i.p.v. praten over, oprechte nieuwsgierigheid, stimuleren van eigen regie, faciliteren van 

het luisteren) worden toegepast. Medewerkers hebben kennis kunnen maken met de actieve dialoog 

en een workshop kunnen volgen. Voorbereiding voor verdere uitrol van de actieve dialoog in 2020 

worden getroffen.  

Het leefplezier van (nieuwe) klanten wordt bevorderd doordat zij kunnen wonen en leven conform 

eigen wensen en behoeften. In overleg met de klant wordt een passende daginvulling gemaakt. 

Zinvolle dagbesteding wordt afgestemd op de wensen en de behoeften van de klant. Afspraken over 
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de zinvolle dagbesteding worden vastgelegd in het zorgdossier en twee keer per jaar met de klant 

en/of diens vertegenwoordiger besproken en bijgesteld. Naasten worden betrokken bij de zorg. 

 

Cluster Wijkzorgcentra 

Van thuis naar het verpleeghuis 

De verhuizing naar het verpleeghuis vindt plaats in samenwerking met wijkverpleegkundigen en 

casemanagers dementie uit de wijk. Er vindt maandelijks wachtlijstoverleg plaats per locatie. Bij dit 

overleg zijn managers, zorgbemiddeling, casemanagers dementie, wijkverpleging en 

zorgmedewerkers aanwezig. Meander onderzoek de mogelijkheden voor de toepassing van Sociale 

Benadering. 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. 

 

2.2 Wonen en welzijn 
Meander begeleidt en ondersteunt de klant vanuit een visie die gericht is op welzijn en wonen in 

plaats van een medisch georiënteerd model. Wanneer het mogelijk is, wordt vooraf aan het komen 

wonen een huisbezoek gebracht om een goed beeld te krijgen van de thuissituatie en hoe de nieuwe 

woonomgeving dan passend gemaakt kan worden.  

Om ervoor te zorgen dat de verhuizing van thuis naar een van de Meander-locaties op een prettige 

manier verloopt, hebben we aandacht besteed aan ontschotting. Door het wachtlijstoverleg, waarbij 

zowel intra- als extramurale medewerkers aanwezig zijn, kan informatie en voorkennis van 

extramuraal al gedeeld worden voordat iemand verhuist. Op alle locatie vinden wachtlijst 

overleggen, en thuisbezoeken plaats,  voorkennis  van de medewerkers uit de thuiszorg wordt beter 

benut bij de verhuizing van thuis naar een “tehuis”. De warme overdracht blijft een speerpunt voor 

2020. 

Wanneer iemand in de zorginstelling komt wonen, is het mogelijk 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. 

Voor het overgrote deel zijn de kwaliteitsgelden ingezet op personele kosten, door inzet van 

innovatiemedewerkers, praktijkbegeleiders, verzorgend personeel, vaktherapeuten 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 op dat ogenblik aanwezig is, met de 

verzorging van een andere 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 duidelijk toegevoegde 

waarde. Er is meer aandacht voor welzijn op individueel als op groep niveau merkbaar. 

 

Maatschappelijke organisaties in de omgeving van de verpleeghuizen zijn betrokken bij activiteiten 

van het verpleeghuizen. Zo krijgen locaties bezoek van een basisschool om samen aan een 

kunstproject te werken. De BSO’s uit de buurt brengen bezoeken aan locaties. Er worden activiteiten 

georganiseerd in diverse locaties, die veelal bezocht worden door ouderen uit de buurt. Ook wordt er 
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veel gebruik gemaakt van de beweegtuinen. Daarnaast wordt er vanuit alle locaties dagelijks buiten 

gewandeld.  

 

Groen, grijs, gelukkig 

Het cluster Wijkzorgcentra beoogt daarnaast 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 er in 2019 gazons zijn vervangen door beleeftuinen, in 2020-2021 zullen hier 

minimaal 2 locaties bij komen. Waar geen gazons zijn, maar alleen terrassen, worden deze groen 

aangekleed. Daarbij is het programma ‘Groen, Grijs en Gelukkig’ in 2019  geïntroduceerd en zal dit in 

2020-2021 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, zijn  familie, de 

medewerkers en vrijwilligers, en als dat kan ook de klanten, betrokken over de inrichting. Ook de 

buurtbewoners worden bij de tuin betrokken. Medewerkers en vrijwilligers hebben een cursus 

ontvangen hoe ze de tuin kunnen integreren in de zorg. 

Op cluster- en  lokaal niveau zijn de cliëntenraden actief. Geregeld worden themabijeenkomsten 

georganiseerd voor familie en vrijwilligers, waar inhoudelijke thema’s worden besproken en waar 

familie en vrijwilligers worden bijgepraat over en meegenomen  in de actuele ontwikkelingen.  

 

 

2.3 Veiligheid 
Meander streeft naar een veilige omgeving voor klanten en medewerkers. Dit doen we door: 

 

Kwaliteitsgroep  infectiepreventie 

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

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

volgens de protocollen wordt het risico op infectieverspreiding aanzienlijk kleiner. Vaak wordt het 

besmettingsgevaar onderschat. Het is daarom van groot belang dat medewerkers zich bewust zijn 

van dit risico en de juiste (adequate) hygiënemaatregelen nemen volgens de beschreven protocollen.  

 

Begeleidingscommissie onbegrepen gedrag 

Wanneer een bepaalde gedraging van een klant als onbegrepen wordt ervaren, spelen diverse 

factoren zoals ervaring, beleving, persoonlijkheid en cultuur een rol. Daarom is het moeilijk om 

onbegrepen gedrag te definiëren. Vandaar dat de multidisciplinair samengestelde 

begeleidingscommissie onbegrepen gedrag de volgende definitie gebruikt: “Onbegrepen gedrag zijn 

alle gedragingen van de bewoner/cliënt (met dementie) dat door de medewerker en/of zijn 

omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.” 

Over het algemeen beschikken wij over medewerkers die voldoende deskundig zijn om het 

onbegrepen gedrag te hanteren en mensen zo te helpen dat het gedrag begrepen wordt. Echter, in 

bepaalde situaties is het gedrag moeilijk te hanteren en als het dan om meerdere bewoners gaat, 

ontstaat soms een situatie die voor betreffende klanten, medeklanten, familieleden en medewerkers 

moeilijk te hanteren is. Dan kan de begeleidingscommissie ingeschakeld worden. 
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Centrale Commissie Psychiatrie 

Wie aan Meander denkt, denkt niet direct aan psychiatrische zorg. Toch krijgen veel 

medewerkers  met klanten te maken waar psychiatrische problematiek wel degelijk een rol speelt. 

Deze collega’s moeten professioneel worden ondersteund. Dat geldt voor alle uitvoerende 

medewerkers inclusief de hulp bij het huishouden. De Commissie Psychiatrie is opgericht om 

collega’s te informeren en adviseren op het gebied van psychiatrische zorg. 

  

MIK-commissie 

De inspectie ziet in Nederland toe op de kwaliteit van zorg. Zorg is mensenwerk. Waar mensen 

werken, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, 

zodat de kans op herhaling in de toekomst wordt verkleind. Zorgaanbieders moeten incidenten goed 

onderzoeken om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen ze passende maatregelen 

nemen om deze oorzaken aan te pakken en de zorg steeds veiliger te maken. 

Het melden, registreren en onderzoeken van arbeidsongevallen of gevaarlijke situaties heeft tot doel 

intern inzicht verkrijgen in (structurele) problemen, herhaling 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 ongeval. Meldingsplichtige ongevallen gemeld worden aan de IGJ. Het 

melden van incidenten is laagdrempelig en wordt gestimuleerd. 

 

Geneesmiddelencommissie 

Binnen Meander is het toedienen van geneesmiddelen binnen cluster WCZ en VPH een steeds 

terugkerend onderdeel van de behandeling en verzorging van bewoners. Voor bijna iedere klant 

geldt dat medicatie noodzakelijk is. Het Geneesmiddel Distributie Protocol (GDP) is van toepassing op 

alle klanten mèt behandeling (inclusief ELV en DBC/GRZ). Dit GDP richt zich op uitvoering van 

geneesmiddelenbeleid. Dit proces omschrijven we als “farmaceutische zorg”. Het opstellen van het 

GDP heeft als doel het voorkomen van fouten in dit kritische zorgproces, dat uit veel schakels 

bestaat. Door het vastleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

verstrekking en toediening van geneesmiddelen, kan dit proces daarnaast op een doelmatige en 

efficiënte manier worden ingericht. Binnen Meander zijn het doel en de verantwoordelijkheden van 

de geneesmiddelencommissie beschreven. 

 

Wondcommissie 

De commissie bestaat uit wondverpleegkundigen en aandachtsvelders vanuit de intramurale locaties, 

maar ook uit deskundigen van de medische en paramedische dienst. Alle intramurale locaties zijn 

vertegenwoordigd in de commissie. De commissieleden zijn contactpersoon voor medewerkers 

binnen de intramurale clusters, thuiszorg, medische /paramedische dienst en bedrijven etc. Zij 

werken volgens het Wondzorgproces-WLZ en een jaarplan, waarin landelijke ontwikkelingen zijn 

vertaald naar de praktijk van Meander, zoals het gebruik van TIME. Sinds de nieuwe structuur is een 

functieprofiel ontwikkeld voor de wondverpleegkundige en is het Wondzorgproces-WLZ vernieuwd.  

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De centrale commissie Meldcode wordt ingezet als ondersteuning van de medewerker bij het 

toepassen  van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  Het gebruik van de Meldcode 

is wettelijk verplicht voor alle professionals in zorg. De Meldcode is een 5-stappenplan dat de 

https://vandaag.mgzl.nl/documents/14503/2534270/Overzicht+wondverpleegkundigen+en+deskundigen.pdf/2f8f185e-0df4-482a-8a22-fcd148d828e3
https://vandaag.mgzl.nl/documents/14503/2534270/Protocol+Wondregistratie+TIME.pdf/9f9ab0df-d223-4038-a878-27563916535c
https://vandaag.mgzl.nl/documents/14503/2534270/Protocol+Wondregistratie+TIME.pdf/9f9ab0df-d223-4038-a878-27563916535c
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beroepskracht begeleidt bij het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan de beslissing over het 

doen van een melding van vermoedelijk geweld. De leden van de centrale commissie zijn op de 

hoogte van alle aspecten rondom de Meldcode en het proces van meldingen; volgen de voortgang, 

de afhandeling, de evaluaties (met ketenpartners); zorgen voor een registratie van meldingen en 

zorgen voor aanlevering van cijfers voor rapportages, analyses en trends  en ondersteunen de 

beroepskrachten bij het signaleren en het zetten van de stappen van de Meldcode. 

 

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 
 

Gewoon kwaliteit 

Wij geloven in de kracht van eigen regie en regelruimte op alle niveaus en trekken deze lijn ook door 

naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen 

verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich 

onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat 

eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of jouw eigen 

naasten aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. 

Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een 

ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten en/of hun 

naasten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of 

enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze 

cliëntenraden.  

De thema’s van ‘gewoon kwaliteit’ zijn eigen regie, gastvrijheid, gezien worden, tijd, vrijheid, 

activiteit, creativiteit, veiligheid en stabiliteit. Middels het kwaliteitsspel bepalen teams waar de 

focus ligt en nemen dat thema op in het teamplan. 

 

Zelforganisatie en teamcoaching 

Teams maken gebruik van teamcoaching en handelen conform principes van zelforganisatie. 

 

Leerafdelingen Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos en Pieterstaete  

De leerafdeling van Hambos is extern bekend als excellente en inspirerende leerplek voor 

aankomende zorgmedewerkers. Er is een visiedocument geschreven en in juni 2019 in gebruik 

genomen. Hierin is een plan van aanpak opgenomen hoe dit opgepakt kan worden. 

 

ISO-certificering 

MeanderGroep Zuid-Limburg voldoet aan de ISO 9001-normen. Tijdens de meest recente audit 

(oktober 2019)  hebben auditoren van KIWA de organisatie bezocht, met medewerkers gesproken en 

een rondgang gemaakt waarbij diverse zaken werden bekeken. De auditoren toonden zich onder de 

indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de 

zorg te verbeteren. Meander heeft het ISO-9001-certificaat behaald. 

 

Interne audits 

Interne audits nemen een belangrijke plaats in binnen de PDCA-cyclus. Ze fungeren als check op de 

werking van het besturingssysteem  en het verbetervermogen van de organisatie. Audits uitgevoerd 

op een manier die past bij het thema: procesgericht, themagericht  of waarderend auditen, d.m.v. 
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meelopen, observeren, interviews of digitaal onderzoek. Per cluster worden  medewerkers, na een 

selectieproces, benoemd tot auditor. De rol van auditor  wordt uitgevoerd  naast de reguliere 

werkzaamheden. Dat neemt niet weg dat het een volwaardige taak is en dat auditen een vaardigheid 

is, die moet worden geleerd en geoefend.  

De auditoren voldoen aan vooraf vastgestelde vaardigheden.  Daarnaast is het van belang auditoren 

te scholen en bij te scholen. Elke auditmethodiek vraagt namelijk om andere vaardigheden. 

 

RAAT-plus project 

In 2019 heeft Meander zich aangesloten bij het project leer- en ontwikkelklimaat van RAAT plus Zuid-

Limburg, een samenwerkingsverband van verpleeghuizen en zorgkantoor CZ. VWS financiert dit 

project met extra middelen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen ter ondersteuning van 

de implementatie van het Kwaliteitskader. 

Samen met negen andere regionale WLZ-aanbieders participeren wij met één medewerker in de 

projectgroep die zes-wekelijks bijeenkomt als lerend netwerk. In de projectgroep zijn kennis, 

ervaringen en contacten uitgewisseld over diverse arbeidsmarktuitdagingen en ontwikkel-

vraagstukken in relatie tot de continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn voor klanten. Tevens zijn in 

deze bijeenkomsten ideeën uitgewisseld over een gezamenlijke aanpak om de meest ervaren 

zorgverleners voor de sector te behouden, startende zorgverleners (in opleiding) beter te begeleiden 

en om nieuwe doelgroepen, met name zij-instromers, te enthousiasmeren voor de zorg. Een en 

ander onder de noemer van het verbeteren of versterken van het leer- en ontwikkelklimaat. Uit deze 

ideeën heeft de projectgroep vervolgens een selectie gemaakt voor een aantal pilots. Om deze pilots 

verder uit te werken en om te zetten in een plan van aanpak en uitvoering zijn drie werkgroepen 

gevormd die elk ook weer als lerend netwerk functioneren. Dit heeft ertoe geleid dat er in locatie Dr. 

Calshof gestart is met de 3e leerweg. 

 

Samenwerking met Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) als lerend netwerk 

Meander  is verbonden aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO). De 

doelstelling van de AWO is om betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. De AWO is een 

verbinder in de samenwerking tussen Zuid-Limburgse partners op het gebied van ouderenzorg 

(Meander, Envida, Sevagram, Cicero zorggroep, Zuyderland, Mosae zorggroep, Vivantes en de 

kennisinstellingen Maastricht University, Zuyd Onderzoek, Vista College en Gilde Zorgcollege). Door 

elkaar te inspireren ontstaan er kansen tot verbeteringen in de dagelijkse zorg voor ouderen. De 

werkplaats bouwt bruggen tussen onderzoek en praktijk en tussen zorg- en kennisorganisaties. Dit 

doen we door middel van duobanen. In §2.7 staan de projecten beschreven. 

 

Ketensamenwerking 

MGZL  neemt deel aan het Netwerk palliatieve zorg  Limburg, Parkinson Net,  Korsakov  Kenniscentra  

en netwerk Geronto (gerontopsychiatrie) i.s.m. Mondriaan en overweegt deelname aan Topcare: 

 Lidmaatschap Kenniscentrum voor Jonge mensen met dementie 

 Netwerk palliatieve zorg Limburg; samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Limburg 

met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. 

 ParkinsonNet; landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en 

begeleiden van parkinsonpatiënten. Bij dit netwerk zijn onder andere neurologen, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en Parkinson-verpleegkundigen 

aangesloten. 

https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/node/10519
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 Korsakov Kenniscentrum (KKC); Het KKC ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van 

Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, 

de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen. 

 Parkstad kennisnetwerk CVA; In Parkstad werken Zuyderland MC Heerlen, Adelante, Sevagram, 

Cicero, Meander en huisartsen samen om de zorg voor patiënten met een CVA zo goed mogelijk 

te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, 

op het juiste moment en op de juiste plaats krijgt. 

 Netwerk Geronto; Platform, met als belangrijkste doel kennis en ervaringen uitwisselen, gericht 

op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek. 

 Topcare; staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen (o.a. ziekte van Korsakov 

en gerontopsychiatrie) die langdurige zorg nodig hebben. 

 Tactisch overleg Care-cure; afstemming regionaal beleid; wachtlijsten crisis plek etc. 

 Stuurgroep dubbelzorgvragers; aandacht voor multiproblematiek in samenwerking met andere 

(GGZ-)organisaties. 

 

2.5 Leiderschap, governance en management 
 

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur 

Meander heeft sinds 2019 een voltallig nieuwe Raad van Bestuur. De afgelopen jaren heeft Meander 

een solide basis opgebouwd vanuit de bestaande strategie met als basis de belangrijke pijlers Eigen 

Kracht en Regie. Vanuit deze bestaande strategie wil Meander nu een volgende stap 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 zorgvisie en de 

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

 

Vakinhoudelijk leiderschap 

Leiderschap en zelforganisatie is in ontwikkeling. Teamcoaching speelt hier een rol in. Verdere uitrol 

van teamcoaching vindt plaats in 2020-2021. In 2020-2021 vindt doorontwikkeling plaats van 

vakinhoudelijk leiderschap. De definitie van vakinhoudelijk leiderschap en de kaders moeten 

opnieuw bekeken worden. 

 

Besturingsfilosofie 

De besturingsfilosofie dient als uitgangspunt voor de PDCA systematiek. Er wordt gewerkt volgens 

het INK-model. De kaderbrief geeft uitgangspunten voor de clusterplannen. De kaderbrief is op zijn 

beurt een afgeleide van de meerjarenstrategie. Het clusterplan vormt de basis voor de 

locatieplannen en plannen van paramedische dienst, medische dienst en horeca-services. Er is 

aandacht voor de PDCA, met name voor de borging. Het rapport van de ISO-audit van oktober 2019 

wordt in acht genomen. 
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Clusterplan - locatieplan - teamplan 

Meander is een dynamische organisatie die nooit stil staat. Meander vindt 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 volgens het INK-model en bestaat 

uit 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 PDCA, zodat beter aantoonbaar kan worden 

gemaakt wat is veranderd/verbeterd.  

Het jaarplan is een vast agendapunt waardoor men zichtbaar de voortgang kan monitoren en input 

kan leveren bij evaluaties, aanpassingen en uitvoering van het jaarplan. 

In 2019 is Meander 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. De verbetering in de PDCA is terug in 

vastgestelde formats en jaarplanningen op cluster-, locatie- en teamniveau.  

 

 

2.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 

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.  
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Instroom/doorstroom/uitstroom 

01-01-2019 tot 01-11-2019 aantal medewerkers zorgpersoneel WZC 

 

aantal % 

instroom 

   

118 14,60% 

uitstroom 

  

39 4,80% 

doorstroom 

  

45 5,60% 

totaal aantal medewerkers per 1-11-2019 808   

 

 

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  

 

 

cluster wijkzorgcentra

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst realisatie

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            

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

Overig zorgpersoneel 2,10          0,03                         0,03                     0,03              

Leerlingen 6,08          8,99                         8,04                     8,04              

1.1 Totaal  aantal FTE 440,25      522,14                    559,52                577,93          

1.2 Bruto toename FTE tov 2018 81,89                      119,27                137,68          

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis
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Instroom/doorstroom/uitstroom 

01-01-2019 tot 01-11-2019 aantal medewerkers zorgpersoneel VPH 

 

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   

 

 

Leerlingen cluster VPH 

Niveau aantal FTE 

niveau 2 2           1,30  

niveau 3 26         16,90  

niveau 4 30         19,50  

niveau 6 11           7,15  

totaal 69         44,85  

 

 

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 

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

/Maatschappelijke Zorg of Mbo Verpleegkundige. Begeleiding gebeurt door professionele docenten 

én ervaringsdeskundige collega’s, de medewerker werkt in een ervaren zorgteam van Dr. Calshof en 

leert via een social learning platform.  

Praktijkbegeleiders worden ingezet voor verbeteren en borgen kwaliteit leerling begeleiding. 

 

Cluster verpleeghuizen

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst realisatie

Niveau 1 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 9,63          11,98                      19,22                  19,22            

Behandelaar 48,86        53,67                      62,29                  62,29            

Overig zorgpersoneel 0,24          -0,03                       -0,03                   -0,03             

Leerlingen 5,99          9,09                         9,90                     9,90              

1.1 Totaal  aantal FTE 361,93      426,21                    469,22                469,22          

1.2 Bruto toename FTE tov 2018 64,28                      107,29                107,29          

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis
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HBO- verpleegkundigen 

Het blijkt lastig om nieuwe HBO-verpleegkundigen aan te trekken. Op dit moment worden 

medewerkers intern opgeleid om het aantal verpleegkundigen binnen de organisatie te vergroten. 

       

Kwaliteitsbudget en inzet zorgassistenten 

In 2019 zijn vanuit de kwaliteitsbudget in ieder team zorgassistenten ingezet ter ondersteuning van 

de zorgmedewerkers. Dit wordt als positief ervaren en er is geïnventariseerd hoeveel zorgassistenten 

er in 2020-2021 ingezet gaan worden. Doordat de zorgassistent de zorgmedewerker ondersteunt, 

heeft deze meer tijd voor het primair proces. De taken van de zorgassistenten zijn beschreven in de 

functiebeschrijving. 

 

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 
 

Vastgoed en buitenruimtes 

Er is volop aandacht voor de faciliteiten en huiselijkheid  in onze locaties. Een aantal revitalisatie van 

gebouwen is gepland. Denk hierbij vooral een het realiseren van 1 persoonskamers met kamer 

gebonden  sanitair, maar ook groenvoorzieningen die voor de nodige ontspannings-  en 

beweegmomenten kunnen zorgen, worden geprioriteerd. 

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar doelgroepen en toekomstige ontwikkelingen. Tevens 

wordt vanuit deze input én onze zorgvisie de strategische vastgoedvisie herzien. In het bestuurlijk 

overleg is het Strategisch Vastgoedplan van Meander toegelicht.  

 

Zorgtechnologie 

Meander heeft  al meerdere technologische innovaties ingezet, met ieder hun eigen doelstelling en 

eigenschappen: belevenistafel, Paro, Goldy, SilverFit, CRDL, Ginger / Silver, Qbi, Qwiekup, 

polszenders en GPS. Van enkele technologische innovaties is wetenschappelijk vastgesteld dat ze 

inzetbaar zijn als therapeutische interventie.  

In 2019 worden de technologische innovaties geborgd in de dagelijkse routines in het kader van 

verbeteren welzijn en de therapeutische werking (verminderen onrust, terugdringen 

psychofarmaca). Middels de inzet van VBM en psychofarmaca wordt gemeten of de technologische 

innovaties daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van en verminderen van onrust bij de klant. 

Hierbij wordt de vraag gesteld of door de inzet van technologische innovaties de inzet van VBM en 

antipsychotica dalen. Ook aan de hand van MIK-meldingen wordt gemeten of technologische 

innovaties bijdragen aan het welzijn van de klanten. 

 

Projecten 

In de samenwerking met de AWO is er een verkenning geweest naar diverse projecten.  

 

1. Het project “LEEV” gaat in 2020-2021 starten in de Hambos. 

Beoogde resultaten: 

a.) Indicatoren voor het inzichtelijk maken van hoe en in welke mate zorgorganisaties leren en 

verbeteren in de verpleeghuiszorg, gericht op persoonsgerichte zorg vanuit de relatie klant-naaste-

zorgverlener. 
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b.) Een methode om het leren en verbeteren in verpleeghuizen te stimuleren vanuit de zorgrelatie 

(klant-naaste-zorgverlener) en inzicht in de toepasbaarheid en effecten op de ervaren kwaliteit van 

zorg vanuit klantperspectief (“woonplezier”) en kwaliteit van werk (“werkplezier”). 

 

2. Project “ZELF” is gestart in de Lückerheide, afdeling Lelie. 

Beoogd resultaat: 

Na de interventie zijn de medewerkers zich dan ook bewust van hun eigen gedrag, invloed en 

handelen ten aanzien van het overnemen van ADL/HDL handelingen en bevordert de 

zelfredzaamheid en eigen regie, in samenspraak met de klant, waar deze dit zelf wil en zelf kan. 

 

 

3. Project de Hoeve. 

MeanderGroep is per 15 november 2019 eigenaar van De Hoeve Overhuizen. Om het gebouw 
geschikt te maken voor bewoning en zorgverlening van de klanten van MeanderGroep moet het 
aangekochte gebouw verbouwd worden. Bij de verbouwing van het gebouw is de zorgvisie leidend. 
Dit houdt in dat de essentiële keuzes die voor de bouw  worden gemaakt, goed worden afgestemd 
met de zorgvisie.  

Om een nieuwe zorgvisie te ontwikkelen en de nieuwe werkwijze te implementeren is een 
programmamanager aangesteld naast de projectmanager die het bouwproject leidt.  
 
Je eigen leven leiden, dat staat in De Hoeve centraal. Dit doen wij door ons te verdiepen in het leven 
van de bewoner en een relatie aan te gaan met de bewoner en diens sociaal systeem. Hierbij gaan 
wij uit van de pijlers zorgvisie: activering, vrijheid en relaties. 
 
In het afgelopen jaar is er al hard gewerkt in het uitwerken van verschillende documenten in 
samenwerking met de AWO, BV: 
Goed vertoeven in De Hoeve- visie op zorg- visiedocument 
Leven en werken in De Hoeve- vertaling van de zorgvisie in dagelijkse leven en werken waarbij profiel 
van de medewerkers beschreven is met bijhorende rollen, competenties e.d.- visiedocument 
visie op maaltijdvoorziening- visiedocument i.s.m. AWO en Karin Janssen; 
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3. Specifieke aandacht voor drie onderdelen: 
 

3.1 Veiligheid 
 

Thema 1: Medicatie 

Het thema medicatie bestaat uit medicatieveiligheid, antipsychoticagebruik en antibioticagebruik. 

 

Medicatieveiligheid 

Binnen Meander is het toedienen van geneesmiddelen een steeds terugkerend onderdeel van de 

behandeling en verzorging van cliënten. Voor bijna iedere klant geldt dat medicatie noodzakelijk is. 

 

De geneesmiddelen commissie van Meander, bestaande uit de specialisten ouderengeneeskunde 

(SO), managers, verpleegkundigen en apotheker, komen frequent bij elkaar en zetten waar nodig 

acties uit. De geneesmiddelen commissie heeft een bewakende en adviserende rol ten aanzien van 

onder anderen de medicatie-incidenten. 

Monitoren van voorschrijven gebeurt tijdens het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) en tijdens 

medicatiereviews. 

Per 02-12-2019 is Meander gestart met het elektronisch voorschrijven en verstrekken via Medimo en 

de samenwerking met de Zorgapotheek. De geneesmiddelencommissie en de Zorgapotheek hebben 

samen gewerkt aan verbetering van het geneesmiddelendistributieproces (GDP). Deze nieuwe 

werkwijze draagt bij aan de efficiëntie van het primair proces. Meander heeft in 2020-2021 het doel 

om de medicatie-incidenten met 20% te reduceren. 

 

 

Indicator: Geregistreerde medicatie-incidenten periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

Cluster Verpleeghuizen: 

 

 
 

 

Indicator: Geregistreerde medicatie-incidenten periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 
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Cluster Wijkzorgcentra: 

 

 
 

 

 

Indicator: Aantal geregistreerde medicatie-reviews  

Bron: LPZ-meting, 12 november 2019 

 

 
 

 
 

Locatie

Aantal geregistreerde 

medicatie-reviews Totaal aantal bewoners %

Lückerheide 199 202 98,50%

Hambos 18 49 37%

De Dormig 76 77 99%

Heiveld 41 42 98%

Barbarahoes 10 14 71%

Cluster Verpleeghuizen Medicatie-reviews

Locatie

Aantal geregistreerde 

medicatie-reviews Totaal aantal bewoners %

Dr Calshof 32 33 97%

Eschveld 0 12 0%

Firenschat 45 47 96%

Heereveld 52 52 100%

Kapelhof 37 39 95%

Kling Nullet 43 43 100%

Laethof 32 45 71%

Pieterstaete 26 26 100%

Rode Beuk 12 18 67%

Vroenhof 9 9 100%

Cluster Wijkzorgcentra Medicatie-reviews
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Antipsychoticagebruik 
 

 
 

 

  

Locatie

totaal # 

bewoners

Verpleeghuizen # # % # % # % # % # %

Barbarahoes 16 8 51,10% 4 25,70% 2 13,10% 4 25,70% 1 6,30%

De Dormig 78 47 60,00% 16 20,40% 24 30,80% 17 21,30% 20 25,50%

Hambos 163 85 51,80% 31 19,10% 46 28,40% 14 8,50% 35 21,10%

Heiveld 42 20 48,00% 9 21,50% 10 23,80% 4 10,70% 7 17,00%

Lückerheide 237 158 66,70% 92 38,90% 60 25,20% 90 37,80% 50 21,20%

Locatie

totaal # 

bewoners

Wijkzorgcentra # # % # % # % # % # %

Dr Calshof 69 21 30,40% 10 14,60% 12 17,30% 5 6,90% 1 1,50%

Eschveld 15 11 73,30% 3 20,00% 3 20,00% 5 33,30% 5 33,30%

Firenschat 123 36 29,50% 16 13,20% 19 15,80% 18 14,90% 9 7,30%

Heereveld 31 23 38,10% 7 11,90% 13 21,10% 10 16,50% 7 11,70%

Kapelhof 67 33 48,90% 11 15,60% 23 33,70% 5 6,70% 8 12,30%

Kling Nullet 46 23 50,00% 12 26,10% 13 28,30% 6 13,00% 6 13,00%

Laethof 52 18 35,40% 7 13,00% 9 16,40% 4 7,70% 9 16,60%

Pieterstaete 34 17 51,20% 8 22,50% 9 27,20% 3 8,90% 3 8,90%

Rode Beuk 18 11 61,10% 4 22,20% 11 59,60% 3 15,20% 1 5,60%

Vroenhof 20 14 70,80% 4 19,30% 8 42,30% 9 43,00% 4 18,30%

Totaal # bewoners 

met Anxiolytica Anti-depressiva Anti-psychotica Hypnotica

Psychofarmaca Verpleeghuizen peildatum 01-01-2020

Psychofarmaca Wijkzorgcentra peildatum 01-01-2020

Totaal # bewoners 

met Anxiolytica Anti-depressiva Anti-psychotica Hypnotica
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Antibioticagebruik 
 

De Kwaliteitsgroep Infectiepreventie sluit aan bij het regionaal netwerk antibiotica-resistentie. Hierin 

zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd (o.a. met de GGD, Zuyderland, Sevagram en 

Vivantes). 

 

 
 

 

  

Locatie

totaal # 

bewoners

Verpleeghuizen # # %

Barbarahoes 16 2 15,40%

De Dormig 78 6 7,30%

Hambos 163 21 12,90%

Heiveld 42 2 4,80%

Lückerheide 237 5 2,10%

Locatie

totaal # 

bewoners

Wijkzorgcentra # # %

Dr Calshof 69 2 2,30%

Eschveld 15 1 8,20%

Firenschat 123 3 2,60%

Heereveld 31 4 7,10%

Kapelhof 67 1 2,10%

Kling Nullet 46 2 4,70%

Laethof 52 5 9,30%

Pieterstaete 34 3 10,10%

Rode Beuk 18 0 0,40%

Vroenhof 20 0 1,20%

Antibiotica Wijkzorgcentra peildatum 01-01-2020

Totaal # bewoners 

met antibiotica

Antibiotica Verpleeghuizen peildatum 01-01-2020

Totaal # bewoners 

met antibiotica
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Thema 2: Decubitus 

Indicator: prevalentie decubitus 2 en hoger. 

Bron: LPZ-meting, 12 november 2019 

 

 
 

 
 

  

Locatie Bewoner met decubitus Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 34 986 3,4

Expertisecentrum Lückerheide 2 210 1%

Zorg- en revalidatiecetrum Hambos 9 58 15,50%

Verpleeghuis De Dormig 7 77 9,10%

Zorgbungalows Heiveld 0 42 0%

Kleinschalig wonen Barbarahoes 1 14 7,10%

Cluster Verpleeghuizen Prevalentie decubitus categorie 2 en hoger

Locatie Bewoner met decubitus Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 34 986 3,4

Dr Calshof 2 63 3%

Eschveld 0 15 0,00%

Firenschat 3 115 2,60%

Heereveld 7 116 6%

Kapelhof 0 60 0,00%

Kling Nullet 1 46 2,20%

Laethof 1 46 2,20%

Pieterstaete 0 34 0,00%

Rode Beuk 0 18 0,00%

Vroenhof 0 33 0,00%

Hoog Anstel 1 39 2,60%

Cluster Wijkzorgcentra Prevalentie decubitus categorie 2 en hoger
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Thema 3. Vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

We hebben aandacht voor vrijheid en het zo min mogelijk inzetten van vrijheid beperkende 

maatregelen. De BOPZ-commissie en aandachtsvelders VBM hebben hier een rol in. Maandelijks 

worden VBM-overzichten per team ingevuld en met de arts besproken en ondertekend. Wanneer 

nodig worden paramedisch betrokken bij deze evaluatie.  

Meander is aangesloten bij het Waarborgzegel fixatievrije zorginstellingen en voldoet aan de eisen 

voor het dragen van de drie sterren van het zegel. Het zegel geldt tot en met 2020. Afhankelijk van 

de aansluiting van het zegel bij de Wet zorg & Dwang wordt in 2020 deelname aan het zegel opnieuw 

bekeken. 

De Wet Zorg & Dwang is voorbereid. Implementatie volgt vanaf 01 oktober 2020.  

 

Indicator: prevalentie middelen en maatregelen rondom vrijheid, ongeacht type 

Bron: LPZ-meting, 12 november 2019 

 

 
 

 
 

Locatie Bewoner met VBM Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 399 992 37,90%

Expertisecentrum Lückerheide 124 210 59%

Zorg- en revalidatiecetrum Hambos 4 58 6,90%

Verpleeghuis De Dormig 34 77 44,20%

Zorgbungalows Heiveld 16 42 38%

Kleinschalig wonen Barbarahoes 11 14 78,60%

Cluster Verpleeghuizen Prevalentie vrijheidsbeperkende maatregelen

Locatie

Mecha-

nisch Fysiek

Farmaco-

logisch

Psycho-

logisch

Eektro-

nisch

1:1 

toezicht

Afzon-

deren Overig

Aantal 

VBM

Expertisecentrum Lückerheide 15 1 100 4 42 0 1 12 175

Zorg- en revalidatiecetrum Hambos 2 0 0 2 3 0 0 0 7

Verpleeghuis De Dormig 12 1 23 1 13 0 0 1 51

Zorgbungalows Heiveld 6 0 1 0 13 1 2 0 23

Kleinschalig wonen Barbarahoes 3 0 4 0 9 0 5 2 23

Totaal 38 2 128 7 80 1 8 15 279

Cluster Verpleeghuizen Prevalentie vrijheidsbeperkende maatregelen
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Kanttekening bij deze cijfers is dat Meander alle VBM registreert, ook degenen die niet wettelijk 

verplicht zijn. Hierdoor valt het aantal VBM hoger uit. 

Tijdens de LPZ-meting op 12 november 2019 is gebleken dat het cluster VPH hoog scoort op de inzet 

van VBM.  Dit is voornamelijk terug te zien in de farmacologische en elektronische middelen en 

maatregelen. 

Farmacologische middelen en maatregelen: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

doelgroepen Parkinson en dementie en ziekte van Korsakov. Hierbij worden psychofarmaca vaak 

voorgeschreven vanwege het ziektebeeld en niet vanwege gedrag en onrust. 

Elektronische middelen en maatregelen: Door de inzet van deurcontacten, optiscans en 

cameratoezicht (op persoonlijke indicatie), neemt de (bewegings)vrijheid van de klanten in feite toe, 

waarbij de veiligheid wordt gewaarborgd. Klanten krijgen meer regie. De zorgmedewerker kan op 

afstand beoordelen of er hulp geboden moet worden. Ook geeft dit de mogelijkheid om leefcirkels 

voor de klanten te creëren. 

 

 

 

  

Locatie Bewoner met VBM Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 399 992 37,90%

Dr Calshof 14 63 22%

Eschveld 3 15 20,00%

Firenschat 23 117 19,70%

Heereveld 44 118 37%

Kapelhof 26 60 43,30%

Kling Nullet 14 46 30,40%

Laethof 21 48 43,80%

Pieterstaete 14 34 41,20%

Rode Beuk 10 18 55,60%

Vroenhof 10 33 30,30%

Hoog Anstel 8 39 20,50%

Cluster Wijkzorgcentra Prevalentie vrijheidsbeperkende maatregelen

Locatie

Mecha-

nisch Fysiek

Farmaco-

logisch

Psycho-

logisch

Eektro-

nisch

1:1 

toezicht

Afzon-

deren Overig

Aantal 

VBM

Dr Calshof 4 1 6 0 11 0 0 2 24

Eschveld 1 0 1 0 2 0 0 0 4

Firenschat 11 0 10 0 11 0 0 0 32

Heereveld 25 0 15 0 21 4 1 3 69

Kapelhof 13 0 12 3 7 0 0 0 35

Kling Nullet 5 2 4 1 10 0 0 0 22

Laethof 7 0 5 0 13 0 1 2 28

Pieterstaete 5 0 7 1 6 0 0 1 20

Rode Beuk 5 0 4 0 6 0 0 0 15

Vroenhof 3 0 7 0 4 0 0 0 14

Hoog Anstel 7 0 0 0 1 0 0 2 10

Totaal 86 3 71 5 92 4 2 10 273

Cluster Wijkzorgcentra Prevalentie vrijheidsbeperkende maatregelen
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Thema 4: Preventie van acute ziekenhuisopnamen 

 

Advanced care planning 

Binnen advance care planning bij (kwetsbare) ouderen met multimorbiditeit staan waarden en 

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

en behandeling, zorg en welzijn. 

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 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 

mèt 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 moeten worden opgenomen in het 

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

getracht de klant de juiste zorg te bieden in de eigen woonomgeving. 

 

Indicator: Prevalentie afspraken over behandeling  rondom levenseinde, ongeacht type 

Typen prevalentie afspraken over reanimatie,  levensverlengende behandelingen, ziekenhuisopname 

en anders. 

Bron: LPZ-meting, 12 november 2019 

 

 
 

Locatie

Aantal bewoners waarbij ten

minste één beleidsafspraak

over behandeling rondom 

levenseinde in het 

zorgdossier is vastgelegd Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 957 992 96,50%

Expertisecentrum Lückerheide 209 210 99,50%

Zorg- en revalidatiecetrum Hambos 58 58 100%

Verpleeghuis De Dormig 77 77 100%

Zorgbungalows Heiveld 42 42 100%

Kleinschalig wonen Barbarahoes 12 14 100%

Cluster Verpleeghuizen Prevalentie afspraken over behandeling rondom levenseinde



Kwaliteitsverslag MGZL 2019 
24 

 
  

Locatie

Aantal bewoners waarbij ten

minste één beleidsafspraak

over behandeling rondom 

levenseinde in het 

zorgdossier is vastgelegd Totaal aantal bewoners %

MeanderGroep Zuid-Limburg 957 992 96,50%

Dr Calshof 63 63 100,00%

Eschveld 15 15 100,00%

Firenschat 115 117 98,30%

Heereveld 112 118 94,90%

Kapelhof 60 60 100%

Kling Nullet 21 46 45,70%

Laethof 47 48 97,70%

Pieterstaete 34 34 100%

Rode Beuk 18 18 100,00%

Vroenhof 33 33 100,00%

Hoog Anstel 39 39 100%

Cluster Wijkzorgcentra Prevalentie afspraken over behandeling rondom levenseinde
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Thema 5: Eten en drinken 

 
Indicator: Prevalentie voedselvoorkeuren in de afgelopen 6 maanden besproken en vastgelegd 
Bron: LPZ-meting, 12 november 2019 

 

 

 

 

 

  

Locatie

totaal # 

bewoners

Verpleeghuizen # # %

Barbarahoes 14 0 0,00%

De Dormig 77 77 100,00%

Hambos 56 8 14,30%

Heiveld 41 41 100,00%

Lückerheide 209 130 62,20%

Eten en drinken Verpleeghuizen 

Totaal # bewoners 

voorkeuren 

besproken en 

vastgeld

Locatie

totaal # 

bewoners

Wijkzorgcentra # # %

Dr Calshof 63 46 73,00%

Eschveld 15 11 73,30%

Firenschat 116 80 69,00%

Heereveld 118 71 60,20%

Kapelhof 60 60 100,00%

Kling Nullet 36 11 30,60%

Laethof 47 37 78,70%

Pieterstaete 34 6 17,60%

Rode Beuk 18 15 83,30%

Vroenhof 32 25 78,10%

Hoog Anstel 39 39 100,00%

Eten en drinken Wijkzorgcentra

Totaal # bewoners 

voorkeuren 

besproken en 

vastgeld
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3.2 Cliëntoordelen 
 

Zorgkaart Nederland 

De klanttevredenheid wordt gemeten middels de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland. 

Peildatum is 31-12-2019. 

 

Indicator Meander: De gemiddelde bewoner tevredenheid op Zorgkaart Nederland is minimaal 8,0. 

 

 

 
 

 

Ruimte voor Zorg 

Ruimte voor Zorg is een manier om de klanttevredenheid te meten en is in 2018 ontstaan uit het 

lerend netwerk met de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dee 

ervaren kwaliteit vanuit bewonersperspectief wordt gemeten in 

samenwerking met onderzoekers van de Maastricht University/ 

Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dat gebeurt  via de driehoek 

gesprekken (+ observaties PG) apart met klant, 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  

zorgprofessionals van een andere organisatie, die een training 

Locatie

totaal aantal 

waarderingen

gemiddelde 

waardering

% dat deze locatie 

zou aanbevelen

Lückerheide 11 8,1 82%

Hambos 10 7,3 70%

De Dormig 3 8,4 100%

Heiveld 7 7,7 86%

Barbarahoes 1 10 100%

Hospice de Vlinderhof 11 9,5 100%

Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland

Locatie

totaal aantal 

waarderingen

gemiddelde 

waardering

% dat deze locatie 

zou aanbevelen

Dr Calshof 39 8,5 92,00%

Eschveld 4 8,2 100,00%

Firenschat 95 8,1 92,00%

Heereveld 78 8,2 96,00%

Kapelhof 48 8,3 96,00%

Kling Nullet 52 9,1 98,00%

Laethof 35 8,5 97,00%

Pieterstaete 15 7,6 80,00%

Rode Beuk 12 8,8 100,00%

Vroenhof 26 7,3 54,00%

Hoog Anstel 28 8,3 93,00%

Logeerhuis Parkstad 6 9,5 100,00%

Aanbevelingsvraag Zorgkaart Nederland
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aangeboden krijgen vanuit Maastricht University.  Zij zijn inzetbaar als gecertificeerde interviewers. 

Zo ontstaat er kruisbevraging. In 2019 zijn er opnieuw medewerkers geschoold. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd in november 2019 en de eerste resultaten zijn in maart 2020 beschikbaar. 

 

“Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen” 

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 2020-2021. 
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen 
 

AWO  Academische Werkplaats Ouderenzorg 

EV’er  Eerst verantwoordelijke verzorgende 

FTO  Farmacotherapeutisch overleg 

GDP  Geneesmiddelen distributie protocol 

LPZ  Landelijk Meting Zorgkwaliteit 

MGZL  MeanderGroep Zuid-Limburg 

SO  Specialist ouderengeneeskunde 

VBM  Vrijheidsbeperkende maatregelen 

VPH  Verpleeghuizen 

WFZ  Waarborgzegel Fixatievrije Instellingen 

 

 

 

 


