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elders, nl: opmerkingen 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning   
1 De vier onderscheiden thema’s 

(compassie, uniek zijn, autonomie en 
zorgdoelen) zijn voor zorgverleners 
richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op 
het terrein van persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning.  

Deze thema’s maken 
onderdeel uit van het zorgplan 
 

Het project Böhm 
wordt breek opgepakt, 
zie kwaliteitsjaarplan 
2019, vanuit de 
thuissituatie naar 
intramuraal 

  

2 Vanaf 1-1-2019 beschikt iedere cliënt 
binnen 24 uur over een voorlopig 
zorgleefplan (met in ieder geval zaken 
zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, 
een eerste contactpersoon, en afspraken 
over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk 
zes weken na intake. 

Is reeds gebruikelijk Dossier NEDAP is 
digitaal toegankelijk en 
via Caren ontsloten 
voor de zorgvrager en 
familie 

  

3 Vanaf 1-1-2019 is de verantwoordelijkheid 
voor het opstellen van een zorgleefplan 
belegd bij een verzorgende van tenminste 
niveau 3 (IG), of bij een andere 
zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij 
voorkeur is dit de contactverzorgende dan 
wel de eerste verantwoordelijk 
verzorgende of verpleegkundige (EVV-er).  
 
 
 

Werkwijze is dat medewerkers 
niveau 4 of 5/6 
verantwoordelijk zijn voor het 
zorgplan 

Geen aanvullende 
acties gepland 

  

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/documents/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum/files/2/Addendum-bij-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-voor-langdurige-zorg-thuis-met-een-Wlz-%28versie-1%29.pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/documents/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum/files/2/Addendum-bij-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-voor-langdurige-zorg-thuis-met-een-Wlz-%28versie-1%29.pdf


 
 

 

 Multidisciplinaire aanpak   
4 De cliënt ontvangt integrale zorg doordat 

de zorgprofessional samenwerkt in de 
zorg. Daarvoor stemt de zorgprofessional 
af met andere zorgprofessionals (van 
zowel binnen als buiten de eigen 
zorgorganisatie) als met het informele 

netwerk.  

Er bestaat een intensieve 
samenwerking met de 
huisartsenprakijken indien 
nodig SO, casemanagers en 
collega thuiszorgaanbieder 
Allévo. 

In Sint-Annaland loopt 
een project 
samenwerking 
Eerstelijns zorg met 
subsidie van VGZ/CZ. 
Met als doelstelling 
intensivering van de 
samenwerking 
onderling en met de 
informele zorg de 
coöperatie Anna Zorgt 

  

5 Een cliënt bepaalt zelf wie (welke 
zorgaanbieder) zijn eerste aanspreekpunt 
is voor het organiseren van de zorg thuis. 
Deze zorgorganisatie is dan de coördinator 
zorg thuis.  

Wens van de client is leidend    

6 Als er sprake is van een Wlz-indicatie voor 
langdurige zorg thuis mag de cliënt 
verwachten dat er de mogelijkheid is tot 
het inschakelen van een specialist 
ouderengeneeskunde. Afhankelijk van de 
complexiteit van de zorgbehoefte kan de 
specialist ouderengeneeskunde betrokken 
worden als consulent en sparringpartner 
van de huisarts of –als de kwetsbaarheid 
en de complexiteit van de problematiek 
toeneemt- als medebehandelaar (al dan 
niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van 
de cliënt 
 
 
 

De SO wordt desgewenst 
ingezet vanuit de 
samenwerkingsrelatie met de 
SVRZ 

   



 
 
 

 Verantwoord thuis wonen   
7 De zorgorganisatie informeert de cliënt 

over de zorg die geleverd kan worden in 
de thuissituatie en zorgt voor de 
randvoorwaarden om te komen tot 
integrale zorg. Zij maakt daarvoor 
afspraken met de betreffende betrokken 
professionals om te komen tot veilige en 
verantwoorde zorg.  

Met de cliënt wordt een 
passend aanbod afgesproken, 
dat kan ook bestaan uit een 
deel dagbesteding naast de 
thuiszorg, vanaf oktober 2019 
ook in de Zorgboerderij 

   

8 De zorgprofessional begeleidt de cliënt om 
verantwoord thuis te kunnen blijven 
wonen. Daarbij is aandacht voor de 
borging van de 24-uurs toezicht of zorg in 
de nabijheid, de rol van de mantelzorger(s) 
en de afstemming in de wijk met andere 
zorgprofessionals, zoals beschreven in het 
zorgleefplan.  

De Zorg Thuis is 24 uur per dag 
bereikbaar en beschikbaar, 
voor planbare zorg in de nacht 
worden er indien nodig 
afspraken gemaakt met Allévo. 
De rol van de mantelzorger 
wordt daarin meegenomen. 

In project Eerstelijns 
zorg wordt aandacht 
geschonken aan de 
mogelijk overbelaste 
mantelzorger 

  

9 De cliënt bespreekt het mogelijk verloop 
van zijn/haar gezondheidstoestand met de 
zorgprofessional. De cliënt mag advance 
care planning verwachten. 

Naast de gelande 
zorgplanbesprekingen bestaat 
er tussendoor en ad hoc alle 
ruimte om aspecten rond de 
gezondheidstoestand te delen. 
Professionals zijn en worden 
geschoold onder andere via e-
learning. 

   

 Wonen en welzijn   
10 Vijf thema’s (zingeving, zinvolle 

dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam 
plus verzorgde kleding, familieparticipatie 
& inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn 
leidend bij kwaliteitsverbetering op het 
terrein van wonen en welzijn.  

Deze thema’s hebben en 
houden de aandacht 

Zie Jaarplan 2019   



11 De noodzaak tot woningaanpassingen 
vormen onderdeel van het gesprek tussen 
de zorgprofessional en de cliënt als het 
gaat om verantwoord thuis blijven wonen. 

Indien mogelijk worden er 
voor cliënten oplossingen 
bedacht. Gezien de 
problematiek van de 
huisvesting voor ouderen 
worden de schrijnende 
situaties met urgentie 
doorgeleid naar de 
woonzorgcomplexen 
Vroonhof, Elenahof, 
Scheldeoord en Vestehof. 

Er is sprake van 
planvorming voor 
uitbreidingen 
zorgwoningen in Sin-
Annaland 

  

 Veiligheid   
12 Veiligheidsthema’s (bijvoorbeeld 

medicatieveiligheid, valpreventie, 
toepassing medische technologie, veilige 
zorgrelatie en wanneer dat aan de orde is 
vrijheidsbeperkende maatregelen) zijn 
indien relevant onderdeel van gesprek 
geweest tussen zorgprofessional en cliënt 
bij de bespreking van het zorgleefplan. 
Daarnaast vormt dit ook onderdeel van 
gesprek tussen de verschillende 
zorgprofessionals die betrokken zijn bij de 
cliënt.  
 

Deze thema’s zijn onderdeel 
van gesprek en indien nodig 
vastgelegd in het Zorgleefplan 

2019 start van de 
applicatie Boomerweb 
voor 
medicatieveiligheid. 
In samenwerking met 
Anna Zorgt inzet van 
zorgalarmering met 
professionele of juist 
niet-professionele 
opvolging 

  

13 De zorgaanbieder zorgt dat 
zorgprofessionals de zorg veilig en 
volgens vigerende richtlijnen kunnen 
bieden (zoals bijvoorbeeld rond 
infectiepreventie, vrijheidsbeperkende 
maatregelen, voldoende ruimte en 
hulpmiddelen om cliënten te verzorgen, 
voldoende bekwaam en bevoegd 
personeel, ondersteunende ICT etc.)  

Alle medewerkets zijn 
bekwaam en bevoegd. 30% 
staat ingeschreven bij de 
V&VN. Training 
Verpleegkundige handelingen 
(BIOG) is verplicht voor 
verzorgende en 
verpleegkundigen. Regelmatig 
vindt bijscholing plaats op 
onderwerpen die relevant zijn, 

   



recente voorbeelden: 
infectiepreventie, seksualiteit 
en intimiteit, psychiatrische 
ziektebeelden 

 Leren en verbeteren   
14 Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd 

en ruimte om te leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie en scholing. 
De organisatie faciliteert dit zowel binnen 
de eigen organisatie, als waar nodig, ook 
buiten de organisatie door het inzetten van 
externe deskundigheid.  
 
 
 
 
 
 

Zie voorgaande opmerkingen. 
Er is een actief scholingsbeleid 
ook gericht op doorgroei van 
niveau 3 naar 4 en 4 naar 6 

   

15 Elke zorgorganisatie van langdurige zorg 
thuis met een Wlz-indicatie heeft voor 1-7-
2019 na afloop van het betreffende jaar op 
bij hen passende en toegankelijke manier 
openbaar gemaakt hoe zij invulling geven 
aan de verschillende eisen uit het 
addendum. Zorgorganisaties bespreken 
met vertegenwoordigers van cliënten en 
medewerkers hoe zij invulling geven aan 
de eisen. De uitkomst stellen zij 
beschikbaar voor het zorgkantoor als basis 
voor de dialoog over de kwaliteit van de 
geleverde zorg. Elke zorgorganisatie die 
langdurige zorg thuis met een Wlz-
indicatie levert maakt uiterlijk 1-7-2019 
deel uit van een lerend netwerk met 
tenminste twee andere collega 
zorgorganisaties.  
 
 

De organisatie is aangesloten 
bij het lerend netwerk ( in 
ontwikkeling) Cedrah, Lely 
zorggroep, RST. 
Op 
de website wordt informatie 
verstrekt over de kwaliteit van 
de geleverde zorg onder 
andere via publicatie van het 
Maatschappelijk 
Jaardocument/ 
kwaliteitsverslag 

   



 

16 Elke zorgorganisatie die langdurige zorg 
thuis met een Wlz-indicatie levert beschikt 
voor 1-7-2019 over een 
kwaliteitsmanagementsysteem.  

Kwaliteitsmanagementsysteem 
functioneert en is direct 
digitaal toegankelijk voor alle 
medewerkers in de zorg 

   

 Leiderschap, governance en management   
17 De zorgorganisatie organiseert de zorg zo, 

dat dit leidt tot goede zorg. Daarbij 
faciliteert de organisatie zorgprofessionals 
om te leren en verbeteren en ondersteunt 
de organisatie de zorgprofessional in de 
afstemming met externe partijen en 
zorgprofessionals van andere 
zorgorganisaties.  

De resultaten van de zorg 
worden gemonitord onder 
nadere via ZorgKaart 
Nederland en onderzoek via 
bureau De Bok. Er bestaat een 
intensieve 
samenwerkingsrelatie met 
collega zorgaanbieders SVRZ 
en Allévo 

   

18 Elke Raad van Bestuur van een 
zorgorganisatie voor langdurige zorg thuis 
met een Wlz-indicatie werkt volgens de 
geldende versie van de Zorgbrede 
Governance Code.  

Deze werkwijze is 
aantoonbaar, 2018 zijn 
statuten nog aangepast op 
basis van de laatste update 
Governace Code 

   

 Gebruik van informatie   
19 Elke zorgorganisatie van langdurige zorg 

thuis met een Wlz-indicatie dient in het 
kader van onderlinge landelijke 
vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2020 
minimaal één keer per jaar informatie over 
de Net Promotor Score (NPS) score van 
de eigen organisatie aan te leveren. 
Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag 
van Zorgkaart Nederland gebruikt worden.  

NPS wordt jaarlijks gemeten en 
aangeleverd aan het 
Zorginstituut 

   

20 Elke zorgorganisatie van langdurige zorg 
thuis met een Wlz-indicatie dient minimaal 
één keer per jaar de cliëntervaringen te 
verzamelen met een instrument dat 
voldoet aan bovenstaande criteria. 

Wordt jaarlijks uitgevoerd door 
bureau De Bok 

   



 


