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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 2021 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 

• Voldoende en vakbekwaam personeel 

 

Dit verslag hanteert dan ook deze thema’s als onderwerp 

van elk hoofdstuk. Telkens zal hierbij worden besproken 

hoe Villa Attent in het jaar 2021 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. 

 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg.pdf
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NAMENS VILLA ATTENT  

TTENT 

 

“Er zijn wederom een groot aantal kwaliteitsdoelen 

gerealiseerd ondanks de pandemie problematiek en de 

krapte op de arbeidsmarkt. Dat is een prestatie om trots op 

te zijn” 

Terugkijkend op het jaar 2021 kan er gerust worden gesproken over een bewogen jaar 

waarin ook wij zijn geraakt door de Covid pandemie. Meerdere bewoners en 
medewerkers zijn besmet geraakt. Gelukkig is iedereen hersteld, mede dankzij de 

genoten vaccinaties en de strikt gehanteerde protocollen binnen de villa. 

Door de niet aflatende inzet van onze medewerkers bleef de continuïteit -en de door ons 
geboden kwaliteit van zorg gegarandeerd. 

Dit stemt tot dankbaarheid. 

We hebben het afgelopen jaar ook hoogtepunten en veel mooie momenten gekend. Zo 

zijn bewoners en medewerkers op vakantie geweest, terwijl de villa weer fris in de verf 
werd gezet. Mede door de geweldige inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, heeft de 

vakantieweek een extra impuls gegeven aan de onderlinge saamhorigheid en wederzijdse 

betrokkenheid binnen de villa. 

De persoonsgerichte zorg staat bij ons team hoog in het vaandel. En ondanks de krapte op 

de arbeidsmarkt hebben we binnen de villa ons team zelfs kunnen uitbreiden met  een 

medewerker  die  zorgdraagt voor welzijn en een gevarieerd activiteiten aanbod. 

Kortom: dit jaar ben ik weer ontzettend trots op onze organisatie, de inzet van onze 
medewerkers en vrijwilligers! Er zijn wederom een groot aantal kwaliteitsdoelen behaald 

ondanks alle problematiek en dat is een geweldige prestatie. Graag nemen wij u daarom 

in dit verslag mee in deze gerealiseerde verbeteringen. 

 

Manuela Jansen-Spoelder 
Directeur Villa Attent 

 



 

 

  

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2021 

In het kwaliteitsplan stelden wij als doelen: 
 

• Persoonsgerichte zorgdoelen beter formuleren in alle 
zorgdossiers; 

• Persoonsgerichte zorg borgen door actualisatie en evaluatie van 
zorgplannen nog meer in het systematisch werken te integreren;  

 

INVULLING VAN PERSOONSGERICHTE ZORG IN 2021 

Persoonsgerichte zorg inzetten waarbij rekening wordt gehouden met 

het unieke individu was voor ons altijd al het uitgangspunt. Wel zagen 

wij dat het een uitdaging was om deze doelen ook dusdanig te 

formuleren dat deze ook eenvoudig uitvoerbaar waren. SMART 

formulering van doelen is de term die daarbij hoort (doelen moeten: 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn). Ook is 

onze rapportage en evaluatie van verleende zorg zichtbaar op deze 

doelen.  

In 2021 zijn alle zorgplannen van onze cliënten geëvalueerd en waar 

nodig -samen met de cliënt- herzien om de opgenomen doelen meer 

SMART te maken. Vervolgens is door externe deskundigen middels 

interne en externe audits een evaluatie uitgevoerd op de zorgplannen. 

Hierbij is geconcludeerd dat de plannen SMART geformuleerde doelen 

bevatten. Daarmee hebben wij deze doelstelling met betrekking tot het 

formuleren van doelen op persoonsgerichte zorg weten te realiseren. 

De zorgmanager toetst nu wekelijks of rapportage aan de SOEP 

(Subjectief Objectief, Evaluatie &Plan) eisen voldoet. Daarmee is de 

borging adequaat geregeld.  

 

 

“Persoonsgerichte 

zorg inzetten 

waarbij rekening 

wordt gehouden 

met het unieke 

individu was voor 

ons altijd al het 

uitgangspunt’ 

voor ons voor ons” 
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PERSOONSGERICHTE ZORG 

EN ONDERSTEUNING 



  

WONEN & WELZIJN 

“Borging van 

het welzijn 

van onze 

bewoners was 

uiteraard een 

punt van 

aandacht 

tijdens de 

pandemie” 

 

p.6 

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2021 

• Inzet van ervaren medewerkers met aandacht voor welbevinden 

en zingeving;  

• Een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten zowel per individu als 

in groepsverband; 

• Wekelijks aanbod van gymnastische beweging onder begeleiding 

van een fysiotherapeut;  

• Vrijwilligers uitnodigen om ons te helpen bij het uitvoeren van ons 

welzijn bevorderend beleid. 

• Inzet van een specifieke welzijnsmedewerker voor drie dagen per 

week;  

INVULLING VAN WONEN & WELZIJN IN 2021 

Het welzijn van onze bewoners is uiteraard een punt van aandacht. En 

hoort bij de persoonsgerichte zorg. Ondanks de opgelegde beperkingen 

tijdens de Covidpandemie, hebben onze medewerkers altijd aandacht 

voor het bevorderen van welbevinden. Het aanbod van passende 

activiteiten hebben we in 2021 zelfs kunnen uitbreiden naar drie dagen 

per week. 

Het activiteiten aanbod is onze vaste welzijnsmedewerker gerealiseerd 

in samenwerking met externe specialisten (ergotherapeut en 

fysiotherapeut). Door de inzet van toegewijde vrijwilligers is het 

persoonsgerichte aanbod van wandelen en -duo-fietsen in 2021 

toegenomen.  

We worden er blij van als we zien dat de bewoners blij worden!  

Dit doen we door te investeren in persoonlijke aandacht met als doel een 

toename van het welbevinden voor ieder mens. 

 

 



  

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2021 

• Borging van medicatieveiligheid 
• BHV training op locatie  

 
 

INVULLING VAN VEILIGHEIDSTHEMA IN 2021 

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 2021 veel aandacht is besteed aan dit thema. 

 

Medicatieveiligheid  

Primair blijft onze aandacht uitgaan naar medicatieveiligheid. Door over 

te stappen naar 1 apotheek hebben we goede afspraken kunnen maken 

rondom de wekelijkse levering van medicatie en het actuele 

medicatieoverzicht per bewoner. Jaarlijks wordt de medicatiereview 

uitgevoerd door voorschrijvend arts en apotheek, dit is een vast 
onderdeel van medicatieveiligheidscyclus. 

Onze medewerkers werken met het digitale medicatie aftekensysteem 

N-Care. Dit voorkomt registratiefouten bij medicatietoediening en heeft 

bijgedragen aan de verdere professionalisering van onze zorgverlening 
en kwaliteitsborging. 

BHV-training op locatie 

Al onze medewerkers hebben weer deel kunnen nemen aan de BHV-

training op locatie. Zodra het mogelijk was -vanwege de Covid pandemie 
hebben we even moeten uitstellen- heeft eenieder weer een opfriscursus 

en BHV-oefening gevolgd. 

“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 

 
Incidenten 

Het is van belang om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en de 

veiligheid voor eenieder te waarborgen. Toch komt het voor dat een 

incident plaats vindt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een val, 

een medicatiefout of onheuse bejegening.  

Zorgincidenten worden gemeld en geregistreerd, behandeld door de 

zorgmanager en geëvalueerd binnen het kwaliteitsteam waarbij onze 
vaste externe deskundigen (Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) en 

kwaliteitsadviseur) ons voeden met aanvullende kennis en informatie. 

Op deze manier leren we van incidenten proberen we te voorkomen dat 

een soortgelijke situatie opnieuw plaats kan vinden. 

Tijdens het jaar 2021, is de formele registratie van incidenten, evaluatie 

en monitoring goed opgepakt. 

Binnen ieder teamoverleg worden de incidenten besproken, zodat alle 
zorgmedewerkers mee kunnen denken aan het voorkomen van een 

soortgelijke situatie in de toekomst. En daarmee willen we onze 

zorgkwaliteit continue op een hoger niveau brengen. 

 
Kwantitatieve uitkomsten veiligheidsthema’s 

Naast de realisatie van doelstellingen uit ons kwaliteitsplan willen wij 

ook terugblikken op de resultaten over 2021 met betrekking tot de 

veiligheidsthema’s uit het kwaliteitskader VVT: 

• Medicatieveiligheid (aantallen medicatie reviews, incidenten en de 
prevalentie van antipsychotica en antibiotica gebruik) 

• Decubitus (prevalentie) 
• Vrijheidsbeperkende maatregelen (prevalentie en evaluatie) 
• Ziekenhuisopnamen (prevalentie en oorzaken) 
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VEILIGHEID 

“Onze 

aandacht en 

tijd is gericht 

op veilige 

zorgverlening 

en het 

oppakken van  

gemelde 

incidenten” 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“het effect van 

implementatie 

van het N-Care 

medicatie 

afteken systeem 

is goed 

zichtbaar” 
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VEILIGHEID 

 

…VERVOLG KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 

Kwantitatieve uitkomsten: Medicatieveiligheid 

In het jaar 2021 is er voor alle bewoners een medicatiereview 

uitgevoerd met een ketenpartner (huisarts en apotheek). Daarnaast 

bedraagt de prevalentie van antipsychotica gebruik in 2021 20%. 

Uitgedrukt in aantallen cliënten betekent dit dat 2 van de 9 bewoners 

in 2021 een zorgplan hadden met een antipsychotica voorschrift.  

Antibiotica toediening onder de bewoners bedroeg in vorig jaar 0%. 

Een resultaat waar wij uiteraard beperkte invloed op uit kunnen 

oefenen, maar desalniettemin een mooi metingsresultaat in het licht 

van de groeiende resistentie problematiek. 

Het effect van implementatie van het N-Care medicatie afteken systeem 

goed zichtbaar wanneer het aantal medicatie incidenten voor en na de 

implementatie van het digitale aftekensysteem worden weergegeven:  

 

Rode lijn is startmaand N-Care

 



  

 

VEILIGHEID 
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… VERVOLG KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 

Kwantitatieve uitkomsten: Decubitus 

Er was in het jaar 2021 één geval van decubitus (graad 2 of hoger). 

Hierbij betrof het een bewoner waarbij er gedurende het gehele jaar 

sprake was decubitus klachten. In dit geval is eenzelfde behandeling 

ingezet, en zijn zorg ketenpartners ingeschakeld (o.a. 

wondverpleegkundige), maar was er sprake van terugkerende 

decubitus klachten. Uiteraard blijven wij ook in dergelijke gevallen de 

wondgenezing continu monitoren en stellen wij de invulling inzake o.a. 

houdingsverandering, druk reducerende (microklimaat beheersende) 

onderlagen, verbandmateriaal, etc. telkens bij. 

Kwantitatieve uitkomsten: Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vanzelfsprekend is dat wij streven naar een minimale inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen. In 2021 is bij geen van bewoners 

onvrijwillige zorg ingezet. De inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen binnen de villa was daarmee 0%.  

 Onze medewerkers kunnen contact leggen met onze vaste externe 

WZD-vertrouwenspersoon. Deze deskundige heeft destijds tevens de 

scholing ‘Wet Zorg & Dwang’ verzorgd voor onze medewerkers. 

Tijdens de scholing in 2020 is uitleg gegeven over -niet eenvoudig -

herkenbare vormen van vrijheidsbeperking te kunnen signaleren en 

conform de wet de inzet ervan te evalueren. In 2021 is wederom 

aandacht besteed aan de WZD binnen één van de teamoverleggen. Het 

blijft een regelmatig terugkerend agendapunt. 

Ook tijdens de overleggen met onze Specialist Ouderen Geneeskunde 

wordt het onderwerp onvrijwillige zorg regelmatig binnen casuïstiek 

besproken. 

“Onze visie op 

zorg is gericht 

op behoud en 

bevordering  

van 

zelfstandigheid 

en vrijheid van 

onze bewoners” 

 

VEILIGHEID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…VERVOLG KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 

Kwantitatieve uitkomsten: Ziekenhuisopnamen 

Er was in het jaar 2021 tweemaal sprake van een ziekenhuisopname. 

Het betrof hierbij een geplande ziekenhuisopname in het kader van een 

longontsteking, en een ongeplande opname vanwege een delier bij een 

van onze bewoners. 

Wij zijn blij te kunnen vermelden dat er geen ziekenhuisopnames 

waren gerelateerd aan COVID-19 besmettingen.  

“Wij zijn blij te 

kunnen 

vermelden dat 

er geen 

ziekenhuis 

opnames waren 

gerelateerd aan 

COVID-19 

besmettingen” 
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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! 

 

“Onze 

kwaliteitsadviseur 

kent de VV&T 

branche en zorgt 

voor input om de 

kwaliteit van zorg 

en de PDCA 

cyclus verder te 

optimaliseren” 

 

 

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2021 

• Uitbreiding input deskundigen 
• Uitvoering kwaliteitsscan door Thuis in het verpleeghuis –

Waardigheid en trots 
• Verdere implementatie kwaliteitsmanagementsysteem en voeren 

van periodiek toegewijd kwaliteitsoverleg.  
 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2021 

Ook in 2021 heeft realisatie van doelstellingen ten aanzien van ons 

lerend vermogen opnieuw plaatsgevonden. Op aanwijzing van IGJ 
hebben we ons periodieke kwaliteitsoverleg -sinds het derde kwartaal 

2021 -aangevuld met de aanwezigheid van een vaste externe 

kwaliteitsadviseur. Deze deskundige kent de VV&T-branche en geeft ons 

advies om de kwaliteit van zorg en de daarmee gepaard gaande PDCA-
cyclus verder te optimaliseren. 

Daarnaast ervaren we de samenwerking met onze vaste Specialist 

Ouderen Geneeskunde als heel waardevol en prettig. Het is in het belang 
van onze bewoners en medewerkers dat passend professioneel 

maatwerk kan worden geboden. We willen het goede doen op het juiste 

moment. 

Ons lerend netwerk binnen de branche is al sinds 2020 uitgebreid met 

lidmaatschap bij Riant Verzorgd Wonen. In 2021hebben we maximaal 

gebruik gemaakt van deelname aan het netwerk. Helaas konden niet alle 

geplande bijeenkomsten voor deelnemers doorgang vinden vanwege de 

Covid pandemie. Daarom hebben wij onszelf ook als doel gesteld voor 
2022 om (zodra dit weer mogelijk is) optimaal gebruik te maken van de 

geboden mogelijkheden. 
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LEREN & VERBETEREN 

VAN KWALITEIT 



  

 

…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! 

 

 

 

…VERVOLG INVULLING LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

Ook in 2021 hebben we de kwaliteitsscan van Thuis in het verpleeghuis 

–Waardigheid en trots opnieuw afgenomen. Daarbij zien we in de 

uitkomst dat ons team elkaar voorziet van feedback en over een goed 

lerend vermogen beschikt. Medewerkers staan open voor elkaars input 
en ervaren de leidinggevende als prettig en van grote meerwaarde voor 

het team. Ook volgend jaar zullen we de kwaliteitsscan weer afnemen, zo 

houden we de vinger aan de pols. 

 
Ruimte voor verbetering inzake ons vermogen om te leren en te 

verbeteren is opgenomen als doelstelling 2021 om de implementatie van 
ons kwaliteitsmanagementsysteem meer zichtbaar te hebben.  

De HKZ kwaliteitsnorm is geënt op deze PDCA verbetercyclus en hoewel 

de cyclus wordt doorlopen is er niet altijd tijd gevonden om dit ook vast 
te leggen. We zijn ons ervan bewust dat er actief via systematische wijze 

wordt gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. Registratie van 

signalen en afwijkingen en het actueel houden van documentatie zorgt 

ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem als hulp-, en 

informatiebron actief wordt ingezet bij het leren en verbeteren van 

kwaliteit. Dit blijven we in 2022 dan ook continueren.  

Sinds het derde kwartaal van 2021 hebben we de deskundigheid in huis 

gehaald om aantoonbaar te kunnen werken volgens de kwaliteitscyclus 

die als ‘Demingcirkel’ bekend staat. De Plan, Do, Check & Act wordt 

periodiek doorlopen ten aanzien van alle kwaliteitsmanagement 

plannen. We ervaren deze vorm van ondersteuning als prettig en zijn 
ons extra bewust van onze behoefte om continue te verbeteren. 

 

Tenslotte zijn wij blij te mogen vermelden dat onze doelstelling inzake 

het voeren van een periodiek kwaliteitsmanagementoverleg is behaald. 

Dit overleg werd was al onderdeel van onze communicatie en 

overlegstructuur maar is efficiënter gemaakt door betere afstemming 

van de agenda (onderwerpen) en onze kwaliteitsmanagementcyclus.   
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LEREN & VERBETEREN 

VAN KWALITEIT 

“Periodiek 

managementoverleg 

is nu efficiënter door 

betere afstemming 

van onderwerpen op 

de agenda en onze 

kwaliteits-

managementcyclus ” 

 



  

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2021 

• Takenscheiding zorgmanagement en bestuur door ontwikkelen 

• Introductie 360 graden feedback 

 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2021 

Leiderschap en dan met name het aanverwante toezicht, of in goed 

Nederlands: “Governance”, is voor een kleinschalige organisatie als Villa 

Bernard niet altijd even makkelijk in te vullen geweest op een wijze 

waarbij er een zeer strikte takenscheiding ontstaat tussen organisatie-, 

(bestuur) en zorgmanagement.  

In 2021 hebben wij gewerkt aan het formaliseren van die 

takenscheiding tussen bestuur en management door functieprofielen 

duidelijker te definiëren. In de praktijk van alle dag is de zorgmanager 

verantwoordelijk voor het primair proces. Dit loopt naar tevredenheid 

en geeft duidelijkheid op de werkvloer. De directeur bestuurder blijft 

verantwoordelijk voor het uitzetten van de kaders en is nauw betrokken 

bij alle overlegvormen op de villa. 

Daarnaast hebben wij in 2021 onze invulling van toezicht naar een 

hoger niveau getild door opstelling van een aanvullend reglement voor 

onze Raad van Commissarissen. Governance behelst immers ook zeker 

het toezicht op bestuur van onze organisatie.  

De directeur bestuurder is op deze manier betrokken bij het reilen en 

zeilen op de werkvloer, monitort en evalueert de effectiviteit van het 

opgestelde (kwaliteits)beleid en stuurt bij wanneer dit nodig is. 

We zijn tevreden over deze vorm en blijven in 2022 op eenzelfde wijze 

doorgaan. 

“ De directeur 
blijft betrokken 
bij het reilen en 
zeilen op de 
werkvloer, 
monitort en 
evalueert de 
effectiviteit van 
het 
kwaliteitsbeleid 
en stuurt bij 
wanneer dat 
nodig is” 

” 
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE 

EN MANAGEMENT 



  

 

DOELEN UIT HET KWALITEITSPLAN VOOR 2020 

• Uitvoering geven aan ons scholingsprogramma 

• Inzet Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) 

INVULLING VAN DIT THEMA IN 2021 

Ook vorig jaar waren wij ons bewust van het feit dat zorg die veilig, 

verantwoord en werkelijk gericht is op de cliënt staat of valt met 

voldoende medewerkers die beschikken over de vereiste 

vakbekwaamheid. 

Hier blijven onze medewerkers zelf aan werken door het volgen van ons 

scholingsprogramma. Aan dit programma is, binnen de kaders van 

hetgeen mogelijk was tijdens de Corona maatregelen, ook volledig 

uitvoering gegeven. Daarmee kan er worden gesproken van een 

behaalde doelstelling uit ons kwaliteitsplan voor 2021 inzake voldoende 

en vakbekwaam personeel. 

Sommige expertise kan echter niet via een eigen scholingsprogramma 

worden verworven. Denk hierbij aan de kennis en ervaring waarover 

een specialist ouderengeneeskunde beschikt. Sinds 2020 beschikt de 

villa over- de inzet van- een vaste specialist ouderengeneeskunde. Deze 

is nauw betrokken bij ons team, niet alleen bij vragen en op afroep, maar 

ook bij casuïstiekbespreking.  

Onze SOG heeft in 2021 een aantal klinische lessen verzorgd, waardoor 

de kennis van onze medewerkers rondom onbegrepen gedrag en 

dementie is bevorderd. We ervaren de SOG als van grote meerwaarde 

voor de villa! 

Naast bekwaamheid is ook capaciteit (voldoende personeel) van belang. 

Hoewel wij over voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikken 

om hoogwaardige zorg te leveren is de krapte op de arbeidsmarkt ook 

zorgelijk voor de nabije toekomst. 

Gelukkig hebben wij in 2021 onze welzijnsmedewerker voor drie dagen 

per week in kunnen zetten. Dit willen we voor 2022 naar 5 dagen 

uitbreiden. 

 

“Zorg die veilig, 

verantwoord en 

werkelijk gericht 

is op de cliënt 

staat of valt met 

voldoende 

medewerkers 

met die 

beschikken over 

de vereiste 

vakbekwaamheid

” 
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VOLDOENDE EN 

VAKBEKWAAM PERSONEEL 
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EEN SAMENVATTING ONZE SUCCESSEN 

 

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

het overgrote deel van onze doelstellingen voor het jaar 

2021 (met betrekking tot alle thema’s) zijn behaald. 

Natuurlijk zijn wij enorm trots op al deze prachtige 

verbeteringen. Daarom belichten wij hieronder nog enkele 

van onze kwaliteit verhogende successen: 

• Borging persoonsgerichte zorg door SOEP 

rapportage en evaluatie. 

• Uitbreiding van het activiteitenaanbod om het 

welbevinden en het welzijnsgevoel van onze 

bewoners te vergroten. 

• Continue borging van veiligheid door het digitaal 

medicatie aftekensysteem en de gehouden BHV 

oefening op locatie. 

• Versterking van ons lerend netwerk door deelname 

aan het zorgorganisatie netwerk van Riant Verzorg 

Wonen. 

• Inhuur en inzet van een specialist 

ouderengeneeskunde als structurele versterking van 

ons team. 

• Inhuur en inzet van kwaliteitsadviseur die bekend is 

met ontwikkelingen binnen de VV&T-branche 

• Inzet van een WZD-vertrouwenspersoon die 

beschikbaar is voor onze cliënten en altijd aan de 

kant van de cliënt blijft staan bij VBM-evaluatie. 

 

 
Bedankt dat u de tijd heeft genomen om dit verslag door te 
nemen. 

 

 

LEREN & VERBTEREN VAN 

KWALITEIT 

2021 IN EEN NOTENDOP 

 

“wij zijn enorm 
trots op al deze 
prachtige 
verbeteringen” 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 
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