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INLEIDING 

 

“In de 

verpleeghuis 

zorg is de 

cliënt als mens 

altijd het 

vertrekpunt” 

- Kwaliteitskader VVT 2017 

p.3 

KWALITEITSKADER ALS LEIDRAAD 

De inhoud van dit verslag is hoofdzakelijk gebaseerd op 

twee bronnen: ons eigen kwaliteitsjaarplan 2019 en het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgesteld door het 

Nederlands Zorginstituut.  

Het kwaliteitskader bevat handreikingen waarmee een 

zorgorganisatie als de onze in een kwaliteitsjaarverslag kan 

aantonen dat er aan de aanbevelingen in het kader is 

voldaan.  

Deze aanbevelingen zien op verscheidene thema’s van zorg 

in een verpleeghuis organisatie. Deze thema’s zijn onder 

andere: 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

• Wonen en welzijn 

• Veiligheid 

• Leren en werken aan kwaliteit 

• Leiderschap, governance en management 

• Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam 

personeel) 

• Gebruik van informatie en hulpbronnen 

 

Dit verslag hanteert dan ook deze thema’s als onderwerp 

van elk hoofdstuk. Telkens zal hierbij worden besproken 

hoe Villa Attent in het jaar 2019 invulling aan deze zaken 

heeft gegeven. Indien van toepassing zal ook worden 

aangeven of hiermee een doelstelling uit ons kwaliteitsplan 

is behaald. Tenslotte kunt u als sluitstuk een korte 

samenvatting van de belangrijkste verbeteringen vinden. 
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NAMENS VILLA ATTENT  

TTENT 

 

“Voor mij persoonlijk is dit een moment om te 

vertellen hoe trots ik ben op onze prachtige 

zorginstelling” 

Wij waarderen het dat u de tijd neemt om dit verslag van onze zorgkwaliteit door te 

nemen. Dit verslag is voor ons namelijk veel meer dan verslaglegging en verantwoording 

van onze zorgverlening.  

Elk jaar denken al onze medewerkers, cliënten, familieleden, vrijwilligers en overige 

betrokken zorgprofessionals na over hoe wij de kwaliteit van onze zorgverlening naar 

een nóg hoger niveau kunnen brengen. Het bedenken en vervolgens verwezenlijken van 

deze ideeën vergt niet alleen inspanning maar ook veel betrokkenheid en compassie.  

Ook dit jaar heeft dit geleid tot prachtige verbeteringen die hebben geresulteerd in 

zorgkwaliteitsverhoging en verdere professionalisering. Dit verslag is daarom voor ons 

een manier om deze successen met u te delen. Voor mij persoonlijk is het daarnaast een 

moment om te vertellen hoe trots ik ben op onze prachtige zorginstelling. Tenslotte kan 

ik hier met u delen hoe dankbaar ik ben dat alle betrokkenen zoveel hebben bijgedragen 

aan het behalen van de successen in 2019. 

Ik wens u net zoveel plezier toe met het lezen over deze successen als wij hebben gehad 

met het behalen ervan. 

 

Manuela Jansen-Spoelder 
Directeur Villa Attent 

 



  

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

In het kwaliteitsplan stelden wij als doelen: 
 

• Blijven nadenken over (en groeien in) het leveren van 
persoonsgerichte zorg;  

• Compassie en professionaliteit als speerpunten nemen;  
• Meer aandacht voor de autonomie en zingeving van de cliënten; 
• Blijven werken vanuit een Bijbelse visie op de mens. 

 

INVULLING VAN PERSOONSGERICHTE ZORG IN 2019 

Persoonsgerichte zorg is alleen mogelijk wanneer wij het verhaal van 
onze cliënten begrijpen. Hiervoor moeten wij de behoeften, wensen, 
zorgen, problemen en levensvragen van onze cliënten kennen. Wij 
stellen onze cliënten daarom altijd deze vragen tijdens intake en 
evaluatiegesprekken. Ook in het jaar 2019 hebben wij deze informatie 
vervolgens voor al onze cliënten vastgelegd in ons Elektronisch Cliënten 
Dossier (ECD) in de vorm van een persoonlijk zorgleefplan.   
 
Het zorgleefplan wordt voor elke cliënt die nieuw bij onze organisatie 
komt zo snel mogelijk opgesteld. Vorig jaar is voor alle cliënten binnen 6 
weken een zorgleefplan opgesteld. Binnen 24 uur zijn de belangrijkste 
zaken vastgelegd in een concept plan, denk hierbij aan: de afspraken over 
medicatie, toiletgang, eetgewoonten, primaire hulpvragen, 
contactpersonen (en omgeving) en overige betrokken zorgprofessionals. 
 
Alle zorgleefplannen zijn in 2019 opgesteld door de zorgmedewerker die 
het intake gesprek met de client heeft gehad. Als het mogelijk was betrof 
dat de EVV-er, en anders onze zorgmanager. Bij de evaluaties van de 
zorgplannen waren in 2019 telkens de cliënt en de familie aanwezig, 
alsmede de EVV-er. Eens per jaar was de directie ook bij de evaluatie 
aanwezig en (zo nodig) andere disciplines. De familie en naasten kunnen 
altijd meelezen in de (evaluatie) rapportage.  
 
Om de zorg nog meer persoonsgericht te maken gebruiken wij de 
informatie uit zorgleefplannen om een zorgplanning op te stellen die 
rekening houdt met het unieke individu. Hierbij houden wij er 
bijvoorbeeld rekening mee dat sommige cliënten op zondag graag 
eerder uit bed willen om de kerkdienst op tv te volgen, of wordt cliënten 
de gelegenheid geboden om te luisteren naar de kerktelefoon. 

… 

“Maar alleen 

een verhaal 

kennen  

en een 

luisterend 

oor zijn is 

soms niet 

genoeg” 
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PERSOONSGERICHTE ZORG 

EN ONDERSTEUNING 



 

…VERVOLG INVULLING PERSOONSGERICHTE ZORG  

Daarnaast zijn wij een project gestart waarbij van elke client een 

uitgebreid levensverhaal wordt vastgelegd in een levensverhalen boek. Er 

is nu van één client het verhaal vastgelegd in dit boek. In het jaar 2020 

zal deze pilot worden uitgebreid naar alle cliënten. Door dit te doen 

kunnen wij, en onze vrijwilligers, nog beter persoonsgerichte zorg 

leveren.  

Maar alleen een verhaal kennen en een luisterend oor bieden is soms 

niet genoeg. Wij realiseren ons dat bij sommige zorgvragen, angsten en 

onzekerheden psychische hulpverlening geboden moet worden. 

Hiervoor hebben wij in 2019 de partner organisatie Dimence ingeschakeld. 

Zij bieden onze cliënten de juiste handvatten om met moeilijke emoties, 

gedachten of gedrag om te leren gaan. 

Bij persoonsgerichte zorg hoort ook respect voor (en de bevordering 

van) de autonomie van onze cliënten. Hierbij moeten wij telkens 

afwegen wat er (gezien de fysieke en geestelijke gesteldheid) mogelijk is 

voor elke cliënt. Onze planning om ons ECD uit te breiden met meer 

informatie over de autonomie behoudende mogelijkheden en wensen is 

geslaagd. Zo hebben wij voor alle cliënten vastgelegd wat zij nog zelf 

willen en kunnen doen. Telkens proberen wij dit zoveel mogelijk te 

faciliteren: wil een client breien? Dan regelen wij het nodige materiaal. 

Wil de client meer wandelen? Dan regelen we een vrijwilliger zodat de 

cliënt vaker een wandeling kan maken.  

Autonomie betekent ook zelfbeschikking waar het aankomt op het einde 

van het leven. Ook deze wensen met betrekking tot het levenseinde hebben 

wij met al onze cliënten besproken en vastgelegd (de zogenaamde Advance 

Care Planning). Voor één client is er in 2019 een medewerker van de 

levenseinde kliniek voor consultatie ingeschakeld toen de cliënt vragen 

had over dit onderwerp.  

 

   

 

  

“Door dit te 

doen kunnen 

wij, en onze 

vrijwilligers, 

nog beter 

persoons 

gerichte zorg 

leveren.” 
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PERSOONSGERICHTE ZORG 

EN ONDERSTEUNING 

https://www.dimence.nl/


  

WONEN & WELZIJN 

“Als we zien 

dat een cliënt 

eenzaam is 

proberen we 

te kijken wat 

wij kunnen 

betekenen 

voor die 

cliënt” 
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DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

• Inzet van ervaren medewerkers die altijd aandacht blijven 

houden voor het zingevingsaspect;  

• Een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten in individueel of 

groepsverband bieden; 

• Twee dagen per week gymnastiek aanbieden aan onze bewoners 

onder begeleiding van een fysiotherapeut;  

• Vrijwilligers uitnodigen om ons te helpen bij het uitvoeren van 

ons welzijn bevorderend beleid. 

• Twee dagen per week inzetten van een specifieke 

welzijnsmedewerker;  

INVULLING VAN WONEN & WELZIJN IN 2019 

Welzijn en het behouden en scheppen van zingeving gaan hand in hand. 

Voor dit aspect van het leven van onze cliënten houden wij dan ook altijd 

aandacht. Wij zijn daarom ook tevreden met feit dat in 2019 alle 

bovenstaande gestelde doelen zijn behaald.  

Sommige cliënten vinden het ook fijn om, aanvullend op de dagelijkse 

vragen naar welzijn, periodiek een gesprek met de EVV-er of  

dagbestedingsmedewerker te hebben over zingeving. Ook dit hebben wij 

in het vorige jaar mogelijk gemaakt voor alle cliënten die daar behoefte 

aan hadden. 

Ook kunnen onze cliënten, zoals benoemd in het vorige hoofdstuk, een 

psychiatrisch verpleegkundige spreken. Verder is het mogelijk dat 

(bijvoorbeeld) de pastoor of dominee komt als de mensen daar behoefte 

aan hebben. Ook komen de praktijkondersteuners van huisartsen 

regelmatig langs voor een kort gesprek waar ook het (geestelijk) welzijn 

van de cliënt wordt besproken.  

Professionele hulp is echter geen volledige vervanging voor vriendschap 

en gezelligheid. Wanneer wij zien dat een cliënt eenzaam is proberen wij 

daarom te kijken wat we kunnen betekenen voor die cliënt. Zo werden er 

in 2019 vrijwilligers van (onder ander) Evenmens ingeschakeld voor 

wandelen, zwemmen of andere activiteiten. 

… 

https://evenmens.nl/


  

 

…VERVOLG INVULLING WONEN & WELZIJN 

Wij willen benadrukken dat wij ook vorig jaar ontzettend dankbaar waren  

voor de inzet van alle vrijwilligers! Zij waren er wederom voor de 

cliënten en droegen bij aan het ontzien van ons personeel. Even een 

spelletje doen of samen een rondje te wandelen draagt enorm bij aan het 
welzijn van de client.  

Naast de vrijwilligers nodigen wij middels ons participatiebeleid ook de 

familie van de cliënt uit om (waar mogelijk) te participeren in de zorg. In 

2019 resulteerde dit in leuke bijdragen en ideeën van familieleden. 

Enkele voorbeelden zijn: Het bakken van pannenkoeken en het koken 

van maaltijden, een uitstapje naar het Oorlogsmuseum, het bezoek van 

een midwinterhoorn blazer en het organiseren van een patatkraam. 

Uiteraard wordt familie participatie altijd in goed overleg met zowel 

client als familie georganiseerd. De participatie van de familieleden werd 

enorm gewaardeerd door zowel de client als Villa Attent. Wij willen de 

familieleden (en overige naasten) dan ook bedanken voor de leuke ideeën 

en hun inzet! 

Een volgende belangrijke factor die bij kan dragen aan het welzijn van 

onze cliënten is een schoon en verzorgd lichaam. Wij maken daarom 

altijd aanvullende afspraken met de client over zijn/haar wensen met 

betrekking tot kleding en verzorging. In 2019 heeft het merendeel van de 

cliënten ervoor gekozen om zelf de kleding voor de volgende dag klaar te 

leggen. Met de overige cliënten hebben wij dit per dag samen bepaald 

door te vragen: “Wat wilt u aan vandaag?”. Ook hebben wij in 2019 weer 

welzijnsmedewerkers gevraagd om leuke beautydagen te organiseren. 

Op deze dagen wordt nóg meer aandacht geschonken aan de verzorging 

van het lichaam. 

Voor enkele cliënten nemen wij het doen van de haren en het poetsen 

van de tanden over als de cliënt dit zelf niet meer kan. Uiteraard gaat 

ook dit in overleg met de client en diens familie. Wij leggen dit 

vervolgens vast in het zorgleefplan en evalueren deze overname van 

verzorgingstaken dan periodiek. Vorig jaar is dit voor alle cliënten 

vastgelegd en heeft er ook in alle gevallen periodieke evaluatie 

plaatsgevonden. 

…  

“Even een 

spelletje doen 

of samen een 

rondje te 

wandelen 

draagt enorm 

bij aan het 

welzijn van de 

client” 
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WONEN & WELZIJN 



 

…VERVOLG INVULLING WONEN & WELZIJN 

Dit thema gaat naast welzijn ook over wonen. Ons beleid is hiervoor 

dat cliënten altijd de regie hebben bij het inrichten van hun kamer. Wel 

houden wij altijd het veiligheidsaspect in acht. Er moet geen overvolle 

kamer ontstaan waardoor zorg niet geleverd kan worden of de 

brandveiligheid in gedrang komt. In 2019 hebben wij daarnaast extra 

aandacht gehad voor losliggende kleden en snoeren in verband met 
valgevaar. 

Bij het thema wonen en welzijn hoort ook het bewaken van de 

autonomie van de client met betrekking tot het bereiden en eten van 

maaltijden.  

Vorig jaar hebben wij daarom voor alle cliënten de afspraken en wensen 

over de eetgewoonten vastgelegd in het dossier. Deze zijn te vinden op 

het “dashboard” van ons ECD zodat ze in een oogopslag overzichtelijk 

zijn. Ook staat hier of er hulp nodig is bij het eten, denk hierbij ook aan 

het “pureren” van delen van de maaltijd mocht dit nodig zijn.  

Er zijn ook enkele bewoners die niet alle soorten maaltijden even 

lekker vinden. Hier wordt dan door ons een alternatief voor bedacht. 

Als er vanuit een geloofsovertuiging iets niet gegeten mag worden 

wordt dat ook genoteerd en wordt er altijd een alternatief aangeboden. 

Ook bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om mee te helpen bij het 

bereiden van maaltijden, vorig jaar is daar echter niet gebruik van 

gemaakt door cliënten. De huidige cliënten hebben daar geen behoefte 

aan en dat is uiteraard prima. Met het maken van taarten hielpen de 

cliënten echter wel graag mee! 

 

“Vorig jaar 

hebben wij voor 

alle cliënten de 

afspraken en 

wensen over 

eetgewoonten 

vastgelegd in 

het dossier” 
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WONEN & WELZIJN 



  

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

• Jaarlijks houden van een medicatiereview met de apotheker van 
de client onder leiding van de zorgmanager; 

• Maandelijkse bespreking van alle veiligheidsincidenten in het 
zorgoverleg; 

• Minimaal twee keer per jaar de VIM commissie laten 
samenkomen om incidenten en genomen maatregelen nogmaals 
te evalueren; 

• Tijdige beoordeling van elke incident melding door de 
zorgmanager; 

• Onder andere decubituspreventie vormgeven door ons ECD in te 
richten met het “Omaha systeem” en bradenschaal. Zo wordt 
tijdige signalering en effectieve behandeling mogelijk gemaakt.  

• Het blijven inzetten van een verpleegkundige die wondzorg als 
deskundigheidgebied heeft. 

• Sturen op minimale/geen inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen.  

• Preventie van acute ziekenhuisopname voorkomen door goede 
samenwerking met de huisartsen en vanaf 2020 met onze 
specialist ouderengeneeskunde.  

 

INVULLING VAN VEILIGHEIDSTHEMA IN 2019 

De veiligheid van onze cliënten garanderen en bevorderen is één van de 

meest voorname doelen van onze organisatie.  Dit maakt dat ook in het 

jaar 2019 veel aandacht is besteed aan dit thema.  

Kern van ons veiligheidsbeleid is hierbij het Veilig Incident 

Meldingsbeleid van Villa Attent. Dit beleid houdt in dat iedere 

medewerker weet wanneer er een afwijking is van de opgestelde 

zorgplanning dit gemeld moet worden via ons digitale 

incidentmeldingsformulier. Een dergelijke melding kan zien op zaken die 

direct zijn gerelateerd aan de client (bijv. een fout met de medicatie) 

maar ook op zaken gerelateerd aan ketenpartners (bijv. een apotheek 

die structureel onjuiste of onvolledige informatie aanlevert).  

In 2019 hebben wij onze gestelde doelen uit de kwaliteitsjaarplanning 

weten te realiseren. Dit betekent dat vorig jaar alle incidenten zijn 

gemeld, besproken en geëvalueerd door meerdere disciplines binnen 

Villa Attent en in teams met een diverse deskundige samenstelling. 

…     

“De veiligheid 

van onze 

cliënten 

garanderen en 

bevorderen is 

één van de 

meest 

voorname 

doelen van 

onze 

organisatie” 
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VEILIGHEID 



  

 

…VERVOLG INVULLING VEILIGHEID 

Het overzicht van alle gemelde incidenten in 2019 ziet er als volgt uit: 

 

 

 

… 
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VEILIGHEID 



 

…VERVOLG INVULLING VEILIGHEID 

Toelichting met betrekking tot enkele categorieën incidenten: 

Medicatie gerelateerde incidenten 

Zoals beschreven ziet ons incidentenbeleid er op toe dat er middels 

melding, oplossing en evaluatie een onmiddellijke én een structurele 

maatregel wordt gevonden voor alle incidenten. Met betrekking tot de 

medicatie incidenten in 2019 kwamen wij tot de conclusie dat een 

structurele oplossing gevonden kon worden door een medicatie audit uit 

laten voeren door een onafhankelijke en deskundige externe beoordelaar 

(het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, IVM). Tot onze 

tevredenheid was het resultaat van de audit dat het overgrote deel van 

de medicatie veiligheid in orde was. 

Enkele door het IVM gegeven adviezen zijn door ons overgenomen en 

dit heeft geresulteerd in het onderbrengen van alle cliënten bij één 

apotheek. Cliënten hielden vaak hun eigen apotheek aan en deze 

hadden allen hun eigen werkwijze. Nu er met één apothekerspartij 

wordt gewerkt kan verwarring met betrekking tot werkwijzen worden 

voorkomen. Ook maakt het dat Villa Attent één partij heeft waarmee op 

eenvoudige wijze structureel overleg kan worden gevoerd. Uiteraard is 

deze overstap naar één apotheek ook in overleg met de cliënten 

gemaakt. Naast de verbetersuggesties van het IVM heeft de audit ook als 

resultaat opgeleverd dat het personeel nog meer alert is geworden op 

juiste medicatietoediening.  

Naast de medicatieaudit zijn er ook stappen gezet richting de aanschaf 

van een digitaal medicatiesysteem (voor aftekening van toediening) (N-

Care). Uiterlijk zal aan het einde van het derde kwartaal van 2020 dit 

systeem volledig worden geïmplementeerd binnen onze organisatie. 

Met behulp van dit systeem kunnen medicatiefouten in de toekomst 

nog beter worden voorkomen. 

… 

“een structurele 

oplossing kon 

gevonden 

worden door een 

medicatie audit 

uit laten voeren 

door een 

onafhankelijke 

en deskundige 

externe 

beoordelaar” 
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VEILIGHEID 

https://www.medicijngebruik.nl/
https://ncare.nl/
https://ncare.nl/


  

 

…VERVOLG INVULLING VEILIGHEID 

Toelichting met betrekking tot enkele categorieën incidenten: 

Valincidenten 

Val incidenten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig 

te signaleren dat een client verminderd mobiel is of wordt. Deze 

(mogelijk) verminderd mobiele cliënten kunnen door ons onder 

andere worden ondersteund bij het lopen, wassen en het in en uit bed 

gaan. Ook kunnen ondersteunende middelen als een rollator of rolstoel 

worden aangeboden en ingezet.  

Ook proberen wij, met ondersteuning van onze ergotherapeut, de 

zorglocatie zoveel mogelijk op een dusdanig wijze in te richten dat 

valgevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Hierbij houden wij 

ook rekening met de kamers van onze bewoners; losliggende snoeren, 

kleden en andere struikel gevaar zettende objecten worden zoveel 

mogelijk uit de looproute gehouden. 

Ondanks deze maatregelen is het niet mogelijk om alle val incidenten te 

voorkomen. 

In 2019 was bij zes van de tien geregistreerde val incidenten dezelfde 

client betrokken. In het zorgplan van deze client staat beschreven dat 

er bewust door de client, en in overleg met diens familie, wordt 

gekozen om soms zonder rollator te lopen. Hierdoor is er bij deze client 

een verhoogde kans op valgevaar. De betreffende client en diens 

familie hebben tijdens evaluaties aangeven het valrisico acceptabel te 

vinden. 

… 

“Val 

incidenten 

proberen wij 

zoveel 

mogelijk te 

voorkomen” 
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…VERVOLG INVULLING VEILIGHEID 

Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vrijheidsbeperkende maatregelen, ook de maatregelen die na een 

zorgvuldige overweging worden ingezet, hebben een zeer grote impact 

op de autonomie en vrijheid van cliënten. Wij zijn ons daar bij Villa 

Attent uitermate van bewust en ons beleid is dan ook dat 

vrijheidsbeperkende maatregelen in principe niet worden ingezet.  

Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarbij een afweging van  de 

beperking van vrijheid en autonomie enerzijds en veiligheid anderzijds 

noopt tot het maken van een uitzondering op ons beleid.  

Zo had in 2019 één cliënt (op eigen verzoek) beide bedhekken omhoog 

gedurende de nacht. Onze evaluatie van deze maatregel en het overleg 

met de ergotherapeut hebben ertoe geleid dat dit is aangepast naar een 

bedbeugel. De cliënt kan nu wel zelfstandig uit bed komen maar voelt 

zich tevens veilig doordat er naast het hoofd nog een bescherming zit. 

Ook was er bij de trap op de zorglocatie een traphek geplaatst voor de 

veiligheid van de cliënten. Doordat dit hekje door sommige cliënten niet 

eenvoudig kon worden geopend is deze geclassificeerd als een 

vrijheidsbeperkende maatregel. Evaluatie van deze situatie heeft ertoe 

geleid dat het hekje is verwijderd en door een deur is vervangen. 

Zodoende is het trapgat afgesloten maar kunnen de bewoners in geval 

van nood de deur eenvoudig openen. Wel wijzen wij er op dat er in de 

villa ook een lift aanwezig is. Gebruik van de trap is daardoor buiten 

calamiteit situaties om volledig optioneel.   

Als aanvullende maatregel is Villa Attent een samenwerking aangegaan 

met een partner organisatie voor het actief aanbieden van een 

vertrouwenspersoon en adviesdienst aan onze cliënten. Mochten 

cliënten het gevoel hebben dat er dwang of vrijheidsbeperking wordt 

toegepast dan kunnen ze met raad en daad worden bijgestaan door een 

volledig onafhankelijke deskundige. 

… 

“Cliënten 

kunnen dan met 

raad en daad 

worden 

bijgestaan door 

een volledig 

onafhankelijke 

deskundige” 
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…VERVOLG INVULLING VEILIGHEID 

Overige cijfers en resultaten met betrekking tot veiligheid 

Decubitus (doorligwonden) 

Door vroegtijdige herkenning van een risico op decubitus kunnen wij 

de juiste preventieve maatregelen nemen. Hiervoor gebruiken wij (ook 

in 2019) de bradenschaal risico-scorelijst methode.  

Bij veranderingen na de constatering (bijvoorbeeld wanneer er sprake 

is van toegenomen huidletsel) wordt hier door ons een actie voor 

aangemaakt in het zorgplan. Vervolgens wordt er met betrekking tot de 

uitvoering van de actie ook gerapporteerd. Tevens wordt er genoteerd 

welke specialisten (bijvoorbeeld verpleegkundige wondzorg of 

ergotherapeut) bij de behandeling betrokken zijn. Tijdens de 

multidisciplinaire zorgbespreking van de betreffende client wordt 

vervolgens specifiek aandacht besteed aan de behandeling en de 

effectiviteit ervan.  

Vorig jaar was er één client bij Villa Attent met decubitus problematiek 

(graad 2 tot 4) waarbij het bovenstaande beleid/de werkwijze is 

toegepast. 

Continentie 

In ons ECD leggen wij afspraken vast inzake voorkeuren en gewoontes 

van de cliënt ten aanzien van de toiletgang. Hierbij geven wij ook 

mogelijkheden aan waarop de cliënt ondersteund kan worden om de 

toiletgang zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven) voeren. Wanneer 

dat nodig is wordt hier ook opgenomen wat de benodigde hulp bij de 

toiletgang is en eventueel passend gebruik van  

incontinentiematerialen.  

In 2019 waren voor alle cliënten de bovenstaande aspecten omtrent 

continentie opgenomen in ons ECD. 

 

 

 

“Door 

vroegtijdige 

herkenning van 

een risico op 

decubitus 

kunnen wij de 

juiste 

preventieve 

maatregelen 

nemen” 

 

p.15 

VEILIGHEID 



 

…VERVOLG INVULLING WONEN & WELZIJN 

Bij het thema wonen en welzijn hoort ook het bewaken van de 

autonomie van de client met betrekking tot het bereiden en eten van 

maaltijden.  

Vorig jaar hebben wij daarom voor alle cliënten de afspraken en wensen 

over de eetgewoonten vastgelegd in het dossier. Deze zijn te vinden op 

het “dashboard” van ons ECD zodat ze in een oogopslag overzichtelijk 

zijn. Ook staat hier of er hulp nodig is bij het eten, denk hierbij ook aan 

het “pureren” van maaltijden mocht dit nodig zijn.  

Er zijn ook enkele bewoners die niet alle soorten maaltijden even 

lekker vinden. Hier wordt dan een alternatief voor bedacht. Als er 

vanuit een geloofsovertuiging iets niet gegeten mag worden wordt dat 

ook genoteerd en wordt er een alternatief aangeboden. 

Ook bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om mee te helpen bij het 

bereiden van maaltijden, vorig jaar is daar echter niet gebruik van 

gemaakt door cliënten. De huidige cliënten hebben daar geen behoefte 

aan en dat is uiteraard prima. Met het maken van taarten hielpen de 

cliënten echter wel graag mee! 
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DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

• Behalen van het HKZ KO certificaat voor ons 
kwaliteitsmanagement systeem 

• Overdracht van enkele zorginhoudelijke taken van directie naar 
onze zorgmanager voor een betere 
verantwoordelijkheidsverdeling inzake kwaliteitsborging 

• Deelname aan een lerend netwerk van zorgprofessionals en 
organisaties.  
 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2019 

Wij zijn trots te mogen vermelden dat in 2019 door Villa Attent het HKZ 

KO certificaat is behaald voor ons kwaliteitsmanagement systeem. Niet 

alleen hebben wij hiermee één van onze gestelde doelen weten te 

behalen, ook is het voor ons een bevestiging dat ons management 
systeem voor kwaliteit voldoet aan de gestelde nationale normeisen. 

Na het behalen van het certificaat zijn wij (naast het evalueren en 

bijstellen van ons kwaliteitsmanagementsysteem) een traject gestart 

met als doel de uitbreiding van het systeem. Onze doelstelling voor de 

komende jaren is namelijk het behalen van het ISO9001 certificaat. De 

ISO9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen sluit namelijk beter 

aan bij de ambitie van Villa Attent. 

Aan welke norm ons systeem ook getoetst gaat worden de bijdrage van 

het systeem is de borging van een continue cyclus van planning, 

uitvoering, controle en bijstelling. Het telkens doorlopen van deze cyclus 

maakt continue verbetering van zorgkwaliteit mogelijk. De meest 

voorname “input” wordt hierbij gevormd door de incident meldingen 

gedaan door onze medewerkers. Wij zullen dan ook, net als in 2019, 

aandacht blijven houden voor het duidelijk maken van het belang van onze 

incidentmeldingsprocedure bij onze medewerkers. Voor de controle fase 

van de cyclus is door Villa Attent in 2019 gebruik gemaakt van een 

“beheersplan”. In dit dynamische (registratie) document aggregeren wij 

telkens de informatie over incidenten, verbeteracties (o.a. met 

betrekking tot incidenten) en de evaluatie van deze acties en een 

overzicht van alle zorg gerelateerde mogelijke risico’s. Deze werkwijze is 

effectief en zal dus ook komende jaren door ons worden ingezet.     

… 
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…VERVOLG INVULLING WONEN & WELZIJN 

Bij het thema wonen en welzijn hoort ook het bewaken van de 
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Vorig jaar hebben wij daarom voor alle cliënten de afspraken en wensen 

over de eetgewoonten vastgelegd in het dossier. Deze zijn te vinden op 

het “dashboard” van ons ECD zodat ze in een oogopslag overzichtelijk 
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bereiden van maaltijden, vorig jaar is daar echter niet gebruik van 
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aan en dat is uiteraard prima. Met het maken van taarten hielpen de 

cliënten echter wel graag mee! 
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…VERVOLG INVULLING LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

Onze doelstelling voor overdracht van zorginhoudelijke (kwaliteit) 

verantwoordelijkheid van de directie naar onze zorgmanager is tevens 

gerealiseerd. Hiermee is de verantwoordelijkheidsverdeling duidelijker 

geworden, bijkomend voordeel is dat de directie meer ruimte heeft om 

haar governance en overige bestuurstaken uit te voeren. Naast de 

overdracht van verantwoordelijkheid vanuit de directie hebben wij er ook 

voor gekozen om de functie van zorgmanager en zorg coördinator te 

verenigen. Ook dit draagt bij aan een meer duidelijke structurering van 

taken en verantwoordelijkheden. Onze zorgmanager krijgt hierdoor 

meer ruimte om onder andere een controle uit te voeren op het continu 

methodisch werken door onze zorgmedewerkers, en de vastlegging 

hiervan in de cliëntdossiers. Door dit te doen kunnen wij het leren en 
verbeteren van kwaliteit blijven borgen.  

Onze deelname aan een lerend netwerk wordt momenteel ingevuld door de 

aansluiting bij de branchevereniging Actiz. Hoewel wij tevreden zijn met 

de toegevoegde waarde van ons Actiz lidmaatschap zien wij dat het geen 

volledige vervanging is voor een zelf opgezet netwerk tussen lokale 

zorgorganisaties. Wij stellen daarom als doel voor het komend jaar om 

een dergelijk lokaal netwerk op te gaan zetten. Onderdeel van deze 

samenwerking zou dan ook kunnen zijn dat onze medewerkers periodiek 
de ruimte krijgen om mee te draaien in een collega organisatie. 
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DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

• Versterking van onze Raad van Commissarissen (RvC) met één 

nieuw lid. 

• Periodiek meelopen door ons bestuur/directie in het primaire 

zorgproces. 

• Door het bestuur/directie blijven sturen op het uitdragen en 

verwezenlijken van onze missie en visie. 

 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2019 

Meest voorname doelstelling was voor onze organisatie de versterking 

van onze Raad van Commissarissen. Dit toezichthoudend orgaan is 

namelijk essentieel om deugdelijke governance (toezicht) van de 

organisatie mogelijk te maken. Wij zijn dan ook blij mede te mogen delen 

dat mevr. Carla ter Brugge – Kokhuis officieel is toegetreden tot onze RvC. 

Nu zij de raad de komende jaren zal versterken kunnen wij ons gaan 

richten op de implementatie van een meer structureel toezicht door, en 

overleg met, de raad.  

De overdracht van taken en verantwoordelijk van onze directie naar 

(voornamelijk) onze zorgmanager is uiteengezet in het vorige hoofdstuk. 

Deze overdracht maakt wel dat het bestuur aanzienlijk minder mee zal 

lopen in het primaire zorgproces. Om toch goed toezicht, en een gevoel 

met het proces, te kunnen blijven houden, heeft ons bestuur daarom in 

2019 wel nog periodiek meegelopen op locatie Villa Bernard. Hierbij 

hebben wij geconstateerd dat het voor het komende jaar wenselijk is 

wanneer hier een meer duidelijke en structurele planning voor wordt 

opgesteld. Het opstellen van deze planning nemen wij dan ook op als doel 

voor het komende jaar.  
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DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2019 

• Zorgdragen voor een goede balans tussen de aard van de te 

verlenen zorg en de daarvoor noodzakelijke 

personeelssamenstelling; 

• Bevoegd en bekwaam personeel blijven inzetten en daarvoor de 

nodige ondersteunende maatregelen treffen; 

• Inzet van vrijwilligers blijven faciliteren. 

 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2019 

Hieronder ziet een weergave van onze personeelssamenstelling in 2019. 

Hiermee krijgt u inzicht in hoe wij een balans hebben gevonden tussen 

de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor noodzakelijke 

personeelssamenstelling. 

 

 

 

… 

1

1

31

1

2

Personeelssamenstelling

Specialist ouderengeneeskunde Verpleegkundige Niveau 5

Verpleegkundigen Niveau 4 Verzorgende IG

Verzorgende IG i.o. Helpenden
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…VERVOLG INVULLING PERSONEELSSAMENSTELLING 

Zorg die veilig, verantwoord en werkelijk gericht is op de cliënt staat of 

valt met voldoende medewerkers met het juiste opleidingsniveau, die 

samenwerken in teams met de best passende competentiemix. 

Onze reflectie hierop in 2019 heeft geleid tot de constatering dat wij een 

WO opgeleide specialist in ons team als gemis ervaarden. 

Wij zijn dan ook blij te melden dat ons team vanaf 2020 zal worden 

versterkt met een specialist ouderengeneeskunde. Deze specialist zal het 

mogelijk maken om behandeling en begeleiding van cliënten met een 

complexe zorgproblematiek beter vorm te geven. Dit is ook nodig nu 

wij hebben gezien dat dergelijke (chronische) complexe 

zorgproblematiek aan het toenemen is bij onze cliënten.  

Ook zal het leveren van bijdragen aan de kwaliteit van leven én de 

zelfredzaamheid en autonomie van de client (zie eerdere hoofdstukken) 

een doel zijn van deze specialist. 

Uiteraard hebben ook in 2019 aandacht gehouden voor de 

bevoegdheid en bekwaamheid van ons huidige personeel. Daartoe 

hebben wij een opleidingsplan opgesteld en uitvoering gegeven aan deze 

planning. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

• Trainingen voor behoudt van bekwaamheid met betrekking tot 

verpleegkundige handelingen (katheterisatie van de man, 

verwisselen suprapubische katheter, katheteriseren van de 

vrouw met twee personen, blaasspoelen, (suprapubische)    

katheter observatie en verzorging, klysma toediening, 

intramusculair injecteren (van onder andere vitamine B12), 

subcutaan injecteren, Fraxiparine & -insuline toediening en 

bloedsuikergehalte bepaling). Deze trainingen zijn gevolgd door 

4 medewerkers. 

• Training voor de rol als (arbo) preventie medewerker. Met een 

focus op uitvoering van een arbo RI&E en het opstellen (en 

uitvoeren) van een bijbehorend plan van aanpak. Gevolgd door 

één medewerker. 

• Waardigheid en trots trainingen op locatie. Met als doel het 

verbeteren van de kennis inzake het kwaliteitskader VVT. 
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DOELSTELLINGEN VOOR 2019 

• Via clienttevredenheidsmetingen bepalen van gemiddelde 

waarderingsscore. Hierbij willen wij minimaal gemiddeld een 8 

scoren. 

• Inzetten van externe onafhankelijke beoordelaars en 

deskundigen voor het inwinnen van informatie. 

• Gebruik van nieuwe digitale hulpmiddelen voor registratie van 

verpleegkundige handelingen. 

 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2019 

Als eerst willen wij melden dat er een mooi resultaat is behaald op de 

clienttevredenheidsbepaling. Via Zorgkaart Nederland is ook dit jaar 

weer deze meting uitgevoerd. Wij hebben onze doelstelling behaald door 

een prachtig totaalcijfer van 8.2 te scoren. De meting is gebaseerd op een 

representatief aantal waarderingen (te weten: 24).  

De uitkomst van de individuele categorie scores zijn door ons 

geëvalueerd en waar mogelijk zijn hier ook acties op uitgezet. De extra 

inzet van specifieke welzijnsmedewerkers is hier een voorbeeld van. 

Naast de beoordelingen door onze cliënten (ook via 

evaluatiegesprekken) en diens naasten hebben wij ook beoordelingen 

laten uitvoeren door externe deskundigen. Deze beoordelingen en 

metingen zagen onder andere op: medicatieveiligheid, 

kwaliteitsmanagement, kwaliteitskader compliance en 

medewerkerstevredenheid. De uitkomsten worden door ons als zeer 

nuttige informatie beschouwd. In de voorgaande hoofdstukken heeft u 

ook kunnen zien dat wij telkens acties proberen uit te zetten op basis 

van deze informatie. Door deze metingen en beoordelingen structureel 

uit te voeren kunnen wij de komende jaren ook bepalen of deze acties 

effectief zijn geweest. 

… 
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…VERVOLG INVULLING VAN DIT THEMA 

Als laatste onderwerp in dit thema willen wij het gebruik van 

hulpbronnen nog kort met u doorlopen. 

Onze doelstelling voor dit jaar zag op de implementatie van digitale 

hulpmiddelen voor registratie van verpleegkundige handelingen. Naast 

het reeds door ons gebruikte ECD systeem hebben wij besloten om een 

nieuw systeem aan te schaffen voor het digitaal aftekenen van medicatie 

toediening. De inzet van dit hulpmiddel zal een grote bijdrage gaan 

leveren aan het borgen van de medicatieveiligheid. Wij zijn dan ook erg 

blij met deze gezette stap. Als doelstelling voor de komende jaren nemen 

wij op om de effectiviteit van dit nieuwe systeem te gaan beoordelen. 

Een belangrijke hulpbron is daarnaast de fysieke locatie en aanwezige 

hulpmiddelen. De geschiktheid hiervan in het kader van de arbo en 

algemene veiligheidsvoorschriften hebben wij in 2019 beoordeeld door 

het uitvoeren van risico inventarisatie en evaluatie. Hieruit is gebleken 

dat er nog enkele punten waren om aan te pakken op dit gebied. Met 

name de geconstateerde risico’s met betrekking tot de volgende 

onderwerpen zijn conform de planning aangepakt: 

• Gebruik en aanwezigheid van persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

• Veilig gebruik van desinfectiemiddelen 

• Omgang met fysiek en verbaal geweld tijdens het inwerken van 

nieuwe medewerkers 

• Scholing ingrijpende gebeurtenissen 
• Beleid voor het aanbieden van vaccinaties aan medewerkers 

• Uitvoering/inzet van de zogenaamde TilThermometer en de 

Beleidsspiegel 
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LEREN & VERBTEREN VAN 

KWALITEIT 

2019 IN EEN NOTENDOP 

 

“wij zijn enorm 
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verbeteringen” 
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EEN SAMENVATTING VAN DE SUCCESSEN 

 

Zoals u heeft kunnen lezen is de rode draad in dit verslag dat 

het overgrote deel van onze doelstellingen voor het jaar 

2019 (met betrekking tot alle thema’s) zijn behaald. 

Natuurlijk zijn wij enorm trots op al deze prachtige 

verbeteringen. Toch stippen wij hieronder nog enkele 

belangrijke punten aan: 

• Het verbeteren van de borging van medicatie 

veiligheid; 

• Het aantrekken van een specialist 

ouderengeneeskunde; 

• Het versterken van de RvC met één nieuw lid; 

• Het behalen van het HKZ KO certificaat voor 

kwaliteitsmanagement; 

• Het behalen van een 8,2 als gemiddelde score op de 

tevredenheidsmeting; 

• Nog meer persoonsgerichte zorg leveren afgestemd 

op het unieke individu; 

• Volledig terugdringen van (de al beperkte) inzet van 

vrijheidsbeperkende middelen; 

• Het verhogen van de arbo veiligheid. 

 

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om dit verslag 

door te nemen! 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NEEM CONTACT MET 

ONS OP 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit kwaliteitsverslag? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 

 

Villa Attent 

De Joncheerelaan 144 

7441 HL Nijverdal 

 

T. 0548 – 656312 (Villa Bernard) 

T. 0548 – 626365 (Algemeen) 

E. villa-bernard@villa-attent.nl 

E. info@villa-attent.nl 

 


