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1. Inleiding 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 22 december 2015 een onaangekondigd bezoek 

gebracht aan Stichting Zorg Thuis (hierna: SZT) in Driebergen. In het resultaatsverslag  wordt per 

norm benoemd of SZT binnen de gestelde termijn volledig voldoet aan de gestelde norm, welke 

verbetermaatregelen er genomen zijn  en hoe er gemeten is dat SZT voldoet aan de gestelde norm.  

1.1 Aanleiding 

In het kader van het bevorderen van het nemen van maatregelen om risico’s op gezondheidsschade 

aan kwetsbare groepen te voorkomen heeft de IGZ in december een onaangekondigd bezoek 

gebracht aan SZT locatie Driebergen. Naar aanleiding van deze inspectie is er geconcludeerd dat de 

zorg die SZT biedt, leidt tot risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De zorg die SZT biedt, 

voldoet niet aan 17 normen. Op basis van deze conclusie heeft SZT verbeteringen gerealiseerd op de 

punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldeed. De verbeteringen en genoemde 

maatregelen die SZT genomen heeft staan in dit resultaatsverslag genoemd. 

1.2 Doelstelling 

Naar aanleiding van het inspectierapport is de doelstelling van SZT om binnen de gestelde termijn 

volledig te voldoen aan de normen, richtlijnen en standaarden van de gezondheidszorg, om risico’s 

op gezondheidsschade bij onze cliënten te beperken.  

1.3 Methode 

Om te kunnen meten of SZT heeft voldaan aan de gestelde normen van de IGZ is er gebruik gemaakt 

van verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te vergelijken en te 

wegen is beoordeeld of SZT voldoet aan deze normen. SZT heeft hiervoor de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

- Medewerkers (contactverzorgenden) 

- Cliënten 

- De apotheken 

- Cliënttevredenheidsonderzoek (intern) 

- Het digitale zorgdossier van de cliënten 

- Locatiebezoeken van de algemeen manager 

- Controles van de kwaliteitsmanager (op het zorgdossier, protocollen, e.d.) 
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2.       Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 
 

2.1  1.2  De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers (bijna) fouten systematisch en 

structureel melden. Hij verzamelt en analyseert de meldingen en gebruikt deze voor 

verbeteracties. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

Melding incidenten cliënten (MIC) 

- De MIC-meldingen vanaf 2016 zijn met terugwerkende kracht alsnog van alle 

locaties in kaart gebracht. Daar is een analyse op geschreven door de 

kwaliteitsmanager.  

- Er is een Melding Incidenten Cliënten (MIC)-procedure opgesteld en het MIC 

protocol is bijgesteld door de kwaliteitsmanager. Deze is beoordeeld door het MT  

en is vervolgens goedgekeurd. 

- De kwaliteitsmanager heeft vervolgens de MIC- procedure en het MIC- protocol in 

werking gezet. De locatiehoofden van alle vier de locaties hebben mapjes gekregen 

met daarin: het nieuwe MIC- protocol, de MIC- meldingsprocedure en een 

registratieformulier waarop de locatiehoofden iedere maand uitleg geven over de 

vervolgprocedure van de MIC-meldingen op locatie. Het registratieformulier is in de 

digitale omgeving gezet waar de zorgmedewerkers van de locatie niet bij kunnen. 

Tijdens het leidinggevend overleg (LGO) hebben de locatiehoofden uitleg gekregen 

over de nieuwe procedures.  

- De kwaliteitsmanager is tijdens het werkoverleg van de medewerkers op locatie 

aangeschoven om de MIC-meldingen onder de aandacht te brengen en uitleg te 

geven over het belang van het melden van (bijna) incidenten en uitleg te geven over 

de procedure van het melden van incidenten om meer transparantie te bieden over 

het verloop en de afloop van een MIC- melding (veilig en vertrouwelijk).   

- Het melden van incidenten wordt via Residentweb gedaan (het elektronisch cliënten 

dossier). Er is voor gezorgd dat de locatiehoofden direct een melding krijgen in 

Residentweb wanneer er een (bijna) incident op hun locatie gemeld is. Daarnaast 

krijgen ook de kwaliteitsmanager en de algemeen manager een melding van alle 

MIC- meldingen in Residentweb. Dit was voorheen niet zo. Op deze manier kan er 

snel ingespeeld worden op incidenten en calamiteiten door verschillende disciplines, 

dus ook van hoger af.  

- De locatiehoofden vullen een digitaal registratieformulier in rondom het verloop en 

de verdere procedures van de gemelde MIC- meldingen. Maandelijks kijkt de 

kwaliteitsmanager in de digitale omgeving en krijgt zij zicht op de gemelde 

incidenten en de afhandeling hiervan.  De kwaliteitsmanager registreert de MIC- 

melding in een systeem en kan een analyse maken op cliëntniveau en locatieniveau. 
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Aan de hand van deze registratie kan de kwaliteitsmanager aanbevelingen doen of 

adviezen geven aan het Locatiehoofd.  

- Het Locatiehoofd bespreekt MIC- meldingen die meer aandacht behoeven of 

bijzonder zijn standaard in het maandelijkse werkoverleg met de medewerkers. 

- De kwaliteitsmanager brengt de algemeen manager op de hoogte van de 

(bijzondere) MIC- meldingen in het individueel werkoverleg (IWO) van de 

kwaliteitsmanager en de algemeen manager en middels het halfjaarlijkse MIC-

meldingsrapport. Het halfjaarlijkse MIC-meldingsrapport wordt door de algemeen 

manager bekend gemaakt aan de bestuurder. Calamiteiten worden zowel door de 

kwaliteitsmanager als het Locatiehoofd direct gemeld aan de algemeen manager. 

- Tijdens het IWO van de algemeen manager met de locatiehoofden worden de MIC 

meldingen (indien nodig) ter sprake gebracht.  

- De planning die bij de registratie van de MIC- meldingen komt kijken staat 

beschreven in de planning en control cyclus van de kwaliteitsmanager, de algemeen 

manager en de locatiehoofden. Deze planning en control cyclus komt overeen met 

de agenda’s van de betrokkenen.  

- De kwaliteitsmanager is momenteel bezig met het halfjaarlijkse rapport van de MIC-

meldingen in 2016. Deze zal midden juli af zijn en bekend worden gemaakt aan het 

bestuur. 

 

MIC-commissie 

- In april van 2016 is er door de kwaliteitsmanager middels een officiële brief het 

verzoek om een MIC-commissie ingediend bij de algemeen manager. Deze brief is 

voorgedragen, besproken en vervolgens goedgekeurd in het managementoverleg 

(MT) door alle betrokkenen. Voorwaarden voor de MIC-commissie zijn gesteld door 

het MT, deze zijn meegenomen in het protocol van de MIC-commissie.  

- Onder begeleiding van de kwaliteitsmanager is de MIC-commissie opgezet. 

Medewerkers zijn uitgenodigd (medewerker (hoofd) bedrijfsbureau, 

praktijkbegeleider, kwaliteitsmanager, medewerker zorg Driebergen) en hebben 

toegezegd. De kwaliteitsmanager heeft het protocol en de procedure rondom de 

MIC-commissie in kaart gebracht en kenbaar gemaakt aan de leden van de MIC-

commissie.  

- De medewerkers en locatiehoofden zijn op de hoogte gebracht van de taken van de 

MIC- commissie door middel van een brief die door de kwaliteitsmanager opgesteld 

is en de nieuwsbrief waarin de MIC- commissie nog een keer benoemd werd.  

- Ter voorbereiding op de eerste MIC-commissie heeft de kwaliteitsmanager de leden 

van informatie voorzien (MIC- protocol definitief maken, uitleg gebruik van de 

Prisma-analyse en de eerste MIC-meldingen die geanalyseerd zullen worden). Na de 

eerste bijeenkomst van de MIC-commissie bleek dat de MIC-meldingen, in de 

meeste gevallen, onvolledig en onjuist ingevuld werden door de medewerkers. Er is 

daarom besloten dat een klinische les omtrent de MIC-meldingen gegeven moet 

worden om de incidenten adequaat te kunnen analyseren volgens Prisma methode.  

Daarnaast is ook ontdekt dat het MIC-meldingsformulier in Residentweb erg 
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rechttoe rechtaan is. Er zijn niet veel opties mogelijk en het formulier lijkt erg 

summier. Door de vraagstelling en het formulier wordt er tekort geschoten in 

informatie betreffende het incident.  Samen met Residentweb is er gekeken of dit 

formulier aangepast kan worden, dit is helaas niet zomaar mogelijk. SZT is 

momenteel in overleg met een andere aanbieder waarin ook het MIC-formulier 

gebruiksvriendelijker zal zijn.  

- De kwaliteitsmanager heeft een handleiding gemaakt waarin stapsgewijs het MIC- 

formulier besproken wordt. Deze is gebruikt bij de klinische lessen die verzorgd zijn 

op alle locaties. De klinische les bestond uit een stuk theorie en praktijk en werd 

gegeven door de praktijkbegeleider en de kwaliteitsmanager. De documenten die 

gebruikt zijn tijdens de klinische les zijn achtergelaten op de locaties (handleiding 

MIC- formulier en procedure MIC-meldingen). In de klinische les zijn niet alleen de 

zorgmedewerkers meegenomen maar ook (zoveel mogelijk) de andere 

medewerkers van Zorgresidentie Zonneburg. 

- De MIC-commissie vind momenteel structureel één keer in de maand op de tweede 

donderdag van de maand plaats om de leden vertrouwd te laten worden met het 

analyseren van MIC- meldingen volgens de Prisma methode. In de toekomst zal de 

MIC- commissie wellicht één keer per drie of vier maanden plaats gaan vinden.  De 

MIC- commissie heeft een signalerende functie en een adviserende rol naar de 

organisatie toe.  

- De MIC- commissie heeft inmiddels twee keer met positief resultaat 

plaatsgevonden.  

- Het melden van (bijna) incidenten en de MIC-commissie is nogmaals onder de 

aandacht gebracht bij de medewerkers door middel van de nieuwsbrief en het 

bijwonen van de werkoverleggen door de kwaliteitsmanager.  

De kwaliteitsmanager is gedurende de opbouw van de MIC- procedure nauw betrokken 

geweest bij alle processen. Zij heeft alle stappen die gemaakt zijn opgeslagen in een bestand 

met de datums en samenhangende documenten erbij. Tevens heeft zij nauw samengewerkt 

met zowel de locatiehoofden en medewerkers als de algemeen manager waardoor zij tijdens 

gesprekken in het IWO, LGO en werkoverleg direct zicht kon krijgen op het verloop van alle 

processen. Wat bijvoorbeeld bleek was dat de registratieformulieren niet structureel werden 

ingeleverd bij de kwaliteitsmanager iedere tweede maandag van de maand. De 

kwaliteitsmanager kon daardoor direct hierop inspringen door de knelpunten met het 

locatiehoofd te bespreken. Hierop zijn verbeteracties ingezet en heeft de kwaliteitsmanager 

samen met het locatiehoofd ervoor gezorgd dat cyclus weer compleet werd . De planning en 

control cyclus in samenwerking met de agenda zijn leidend geweest voor het meten van de 

verbeteracties.  
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2.2 1.3 De zorgaanbieder gebruikt klachten van cliënten voor verbeteracties. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

- De kwaliteitsmanager heeft een nieuw protocol voor het registreren van klachten 

gemaakt. Deze is aangepast en daarna goedgekeurd door het MT. 

- Er zijn 2 formulieren gemaakt door de kwaliteitsmanager: één voor het registeren 

van klachten voor het locatiehoofd en één voor de cliënten/ diens naasten waarop 

zij hun klacht kunnen vermelden.  

- De locatiehoofden hebben tijdens het LGO mapjes ontvangen met daarin het 

protocol van de klachtenregistratie en het klachtenformulier (tien keer uitgeprint) 

voor de cliënten en/of diens naasten.  

- De sleutels van de klachtenbrievenbussen op alle locaties zijn in kaart gebracht. Deze 

worden bewaard door de locatiehoofden. Zij dienen wekelijks de 

klachtenbrievenbus te openen en de klachten te registeren op het daarvoor 

bestemde klachtenregistratieformulier in de digitale omgeving. De 

klachtenformulieren bestemd voor de cliënten en diens naasten moeten goed 

zichtbaar zijn op locatie, in de nabijheid van de klachtenbrievenbus. Voor locatie 

Driebergen is dit in de literatuurkast die in de huiskamer staat (opgenomen in het 

protocol), voor de andere locaties is naar andere passende oplossingen gezocht 

omdat zij geen standaard literatuurkast hebben.  

- De kwaliteitsmanager heeft de werkoverleggen van de medewerkers van alle vier de 

locaties bijgewoond om de klachtenprocedure onder de aandacht te brengen en 

verdere uitleg te geven.  

- De klachtenprocedure en waar zij de formulieren kunnen vinden zijn bij de cliënten, 

familieleden en medewerkers onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief. 

- De klachten van 2016 zijn met terugwerkende kracht alsnog van alle locaties in kaart 

gebracht. Deze klachten zijn nog steeds goed in beeld en worden maandelijks 

opnieuw geëvalueerd. De meeste klachten zijn opgelost, met de grotere klachten is 

de organisatie nog druk om oplossingen voor te zoeken.   

- Er is een cliënttevredenheidsonderzoek gestart begin mei. Hierin konden de cliënten 

en/of diens vertegenwoordigers aangeven wat zij van de organisatie vonden op 

verschillende gebieden (kwaliteit van zorg, maaltijden, huishouding, activiteiten, 

e.d.) Uit verschillende formulieren die de kwaliteitsmanager terug heeft gehad zijn al 

een aantal klachten naar voren gekomen. Wanneer de inleverdatum sluit (31 juli 

2016) zullen al de klachten die uit het onderzoek naar voren komen alsnog 

geregisterd en afgehandeld worden.  

- De klachtencommissie is veranderd. Deze bestaat nu uit een (hoofd) medewerker 

bedrijfsbureau, de kwaliteitsmanager, de specialist ouderen geneeskunde (SOG) van 

de organisatie en een juridisch medewerker (onafhankelijk persoon). De 
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klachtencommissie komt niet structureel bijeen, minimaal één keer per jaar en/of 

alleen indien nodig (wanneer er een bijzondere klacht binnenkomt).   

- De locatiehoofden vullen de klachten van de medewerkers, cliënten, familieleden, 

vrijwilligers, etc. in op de daarvoor bestemde klachtenregistratieformulier in de 

omgeving. Tevens noteren zij daar ook de afhandeling van de klacht en bepalen zij of 

dit een eenmalige klacht is of dat er nader naar de klacht gekeken moet worden.  

Ook hier kunnen de zorgmedewerkers niet bij. Iedere eerste maandag van de maand 

bekijkt de kwaliteitsmanager de klachten en registreert en analyseert deze. De 

kwaliteitsmanager kijkt samen met het Locatiehoofd welke acties er nodig zijn om de 

klacht op te lossen en wie daar verantwoordelijk voor is. De kwaliteitsmanager 

registreert of de klacht afgehandeld is (en wanneer) en houdt in de gaten dat de 

klacht ook afgehandeld wordt. De algemeen manager wordt door de 

kwaliteitsmanager op de hoogte gesteld van de klachten door middel van het 

halfjaarlijkse  klachtenrapport. Mocht er een klacht binnen gekomen zijn met hoge 

urgentie, dat de cliënten of medewerkers gevaar lopen, wordt de algemeen 

manager direct op de hoogte gesteld van de klacht door het Locatiehoofd of de 

kwaliteitsmanager. De algemeen manager is verantwoordelijk voor de 

bekendmaking van de klachten aan de bestuurder.  

- De planning die bij de registratie van de klachten komt kijken staat beschreven in de 

planning en control cyclus van de kwaliteitsmanager, de algemeen manager en de 

locatiehoofden. Deze planning en control cyclus komt overeen met de agenda’s van 

de betrokkenen.  

- Begin juli is het halfjaarlijkse rapport van klachtenregistratie opgesteld. Daaruit is 

een conclusie gekomen en zijn er aanbevelingen gedaan. Deze is bekend gemaakt 

aan de algemeen manager.  

De kwaliteitsmanager is gedurende de opbouw van de klachten procedure nauw betrokken 

geweest bij alle processen. Zij heeft alle stappen die gemaakt zijn opgeslagen in een bestand 

met de data en samenhangende documenten erbij. Tevens heeft zij nauw samengewerkt 

met zowel de locatiehoofden en medewerkers als de algemeen manager waardoor zij tijdens 

gesprekken in het IWO, LGO en werkoverleg direct zicht kon krijgen op het verloop van alle 

processen. De planning en control cyclus in samenwerking met de agenda zijn leidend voor 

het registeren van klachten en daarmee meten van de verbeteracties geweest.  
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2.3  1.5 De zorgaanbieder heeft in- en exclusiecriteria voor cliënten. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

In samenspraak met de algemeen manager en de bestuurder van SZT worden de volgende 

in-en exclusie criteria voor cliënten gehanteerd: 

Inclusiecriteria 

 Somatische aandoening of beperking 

 Psychogeriatrische aandoening 

 Lichamelijke handicap 

 Verstandelijke handicap 

 Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis 

 Psychosociale problemen  
 

Per ziektebeeld 

 CVA 

 COPD 

 Dementie / alzheimer 

 Korsakov  

 MS / ALS 

 Parkinson 

 Reuma 

 Visuele beperkingen 

 Auditieve beperkingen 

 Palliatieve zorg 
 

Bij SZT wordt niemand uitgesloten op grond van geloof of afkomst 

Exclusiecriteria 

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of omgeving wordt en niet binnen de 

bevoegdheden van SZT te corrigeren valt, zal helaas moeten worden overgegaan tot 

zorgweigering volgens protocol. In dat geval zal SZT er alles aan doen om de cliënt zo goed 

mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor hem/haar beter bij de zorgbehoefte 

aansluitende plek.  

Citaat uit het zorgweigeringsprotocol: 

Omstandigheden die tot het weigeren c.q. beëindigen van zorg kunnen leiden: 

1. De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de laatste normen 

aanvaardbaar wordt geacht; 
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2. De hygiënische omstandigheden zijn van dien aard dat zij ernstige gezondheidsrisico’s op 

kunnen leveren; 

3. De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener is in gevaar; 

4. De veiligheid van de cliënt en zijn/haar omgeving is in gevaar; 

5. De cliënt en zijn/haar omgeving maken het onmogelijk om op verantwoorde wijze zorg 

te verlenen. 

6. De cliënt uit discriminerende opmerkingen ten aanzien van de zorgverlener op grond van 

bijvoorbeeld huidskleur, geslacht of geloof. 

Er zal te allen tijde door SZT worden getracht te voorkomen dat het zorgweigeringsprotocol 

moet worden gehanteerd. Hieronder per categorie enkele voorbeelden: 

1. Door gebruik van hulpmiddelen (zoals een tillift) zal het probleem dat de lichamelijke 

belasting voor zorgverleners groter is dan volgens de laatste normen aanvaardbaar, 

hanteerbaar worden gemaakt. Mocht een cliënt dergelijke hulpmiddelen weigeren dan 

kan Zorgresidentie Zonneburg het zorgweigeringsprotocol hanteren. 

2. Er kunnen dermate hygiënische omstandigheden ontstaan dat de gezondheid van de 

cliënt en/of zorgverlener in gevaar komt. Te denken valt hierbij aan ernstige vervuiling in 

de thuissituatie door een cliënt die hierbij geen hulp aanvaardt. SZT zal hierbij altijd eerst 

begeleiding van het eigen MDT (multidisciplinaire team) of een externe deskundige 

inschakelen. Indien desondanks geen verbetering van de hygiënische omstandigheden 

optreedt en dus vermindering van het gezondheidsrisico door de cliënt of diens 

omgeving tegengewerkt blijven worden, kan SZT het zorgweigeringsprotocol hanteren 

3. Indien er sprake is van dusdanig probleemgedrag van de cliënt dat de persoonlijke 

veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener in gevaar is, zal eerst het MDT of een 

externe deskundige worden ingeschakeld om te beoordelen of dit gedrag verminderd 

kan worden. Indien begeleiding van behandelaars niet leidt tot verbetering van de 

persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener, kan SZT het 

zorgweigeringsprotocol hanteren.  

4. Indien er sprake is van dusdanig probleemgedrag dat de veiligheid van de cliënt en/of 

zijn omgeving in gevaar is, wordt altijd eerst het MDT ingeschakeld. Tijdens de 

zorgleefplanbespreking wordt afgestemd welke gevaarcriteria er zijn op welke wijze 

hiermee omgegaan dient te worden. Hierbij valt te denken aan een benaderingsplan, 

dagprogramma, inzetten van domotica etc. De specialist ouderengeneeskunde van SZT is 

in deze gevallen altijd nauw betrokken. SZT is geen BOPZ-erkende instelling maar heeft 

wel beleid opgesteld waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden 

afgesproken met cliënt en diens vertegenwoordiger. De ingezette acties worden 

frequent geëvalueerd in het MDO. Indien blijkt dat middels de actie en maatregelen in 

het gevaarcriterium van de cliënt niet opgeheven kan worden, zal met de cliënt en diens 

vertegenwoordiger worden besproken dat overplaatsing naar een BOPZ-erkende 
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instelling noodzakelijk is. SZT kan na alle mogelijke en genomen acties/maatregelen het 

zorgweigeringsprotocol hanteren. 

5. Indien de cliënt en zijn/haar omgeving het de zorgverlener beletten om op 

verantwoorde wijze zorg te verlenen, kan SZT het zorgweigeringsprotocol hanteren. Ter 

verduidelijking, hierbij kan gedacht worden aan een situatie waarbij de cliënt 

consequent zorg- of medische adviezen weigert op te volgen waardoor de zorg niet 

meer op verantwoorde wijze geboden kan worden. Ook kan er een situatie ontstaan 

waarbij de sociale omgeving van de cliënt consequent de zorgverlening obstrueert, 

bijvoorbeeld door weigeren van ADL-zorg aan de cliënt. In voorkomende gevallen kan 

ook de woonomgeving beletten om op verantwoorde wijze zorg te verlenen, 

bijvoorbeeld door zeer moeilijke bereikbaarheid en/of begaanbaarheid van de woning, 

of het niet kunnen toepassen van hulpmiddelen in verband met moeilijke 

begaanbaarheid. In alle gevallen zal altijd eerst met het MDT en het management 

worden overlegd of alle mogelijkheden geprobeerd zijn om zorg wel op verantwoorde 

wijze te kunnen toepassen alvorens wordt overgaan tot hantering van het 

zorgweigeringsprotocol. 

Deze criteria zijn kenbaar gemaakt op de website en in de bewonersgids van SZT.  

Conform de wet en regelgeving van de Arbo catalogus van VVT zijn de in-en exclusie criteria van SZT 

opgesteld. Hierdoor verwacht SZT volledig aan de gesteld norm te voldoen. 
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3.       Thema 2: cliëntdossier 

3.1 2.1 De cliënt en/of diens vertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen 

van het zorg-/ondersteuningsplan. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

- Om de kwaliteit van zorg binnen SZT te meten vond op 24 maart 2016 de audit van 

Prezo plaats. Tussen de maand december en maart is er hard gewerkt aan het 

cliëntendossier, om deze van alle cliënten compleet en up-to-date te maken. In dit 

proces zijn de medewerkers, locatiehoofden, kwaliteitsmanager en de algemeen 

manager nauw betrokken geweest. Na deze audit is het zilveren keurmerk behaald.  

- De zorgdossiers van alle cliënten zijn gevuld. In de zorgleefplannen (ZLP) zijn alle 

velden gevuld. In de norm: ‘de cliënt en/of diens vertegenwoordiger is aantoonbaar 

betrokken bij het opstellen van het zorg-/ondersteuningsplan.’ zijn de velden eerste 

gesprek,  cliënt typering en de domeinen in het zorgdossier leidend. Vanuit hier (de 

wensen, behoeften, interesses maar ook het levensverhaal van de cliënt) wordt het 

dossier verder opgebouwd. De ADL-kaart en het transferplan zijn hierin ook 

belangrijk onderdeel. Van alle cliënten zijn deze dus ingevuld en up-to date. Ook 

worden de namen van de vertegenwoordigers van de cliënten genoemd in het ZLP, 

indien nodig en daar toestemming voor is gekregen.  

- De zorgleefplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd tijdens het MDO met 

alle betrokkenen (SOG, Locatiehoofd, contactverzorgende, cliënt/diens 

vertegenwoordiger). Na de onderwerpen als wilsverklaring, M&M, etc., te hebben 

besproken wordt het ZLP opnieuw ondertekend door de cliënt/dienst 

vertegenwoordiger. Onder het kopje evaluatie in Residentweb is de volgende 

evaluatiedatum te vinden. In de agenda van de medewerkers worden de 

evaluatiedatums vermeld. Ook in de agenda van de cliënt kunnen de 

evaluatiemomenten vermeld staan. Dit heeft wel de voorkeur. 

- Contactverzorgenden hebben hun rol ten aanzien van het ZLP goed opgepakt. Enige 

instructie en sturing op individueel niveau is nodig geweest, maar een echte scholing 

waar echt de diepte ingegaan wordt is nog uitgebleven. Deze staat wel op de 

scholingsagenda van 2016. Omdat de organisatie wellicht over gaat stappen op een 

ander elektronisch cliëntendossier staat er nog geen definitieve datum vast voor het 

scholen van de medewerkers in Residentweb. Dit zal dan samenvallen met de 

scholing op het nieuwe ECD. Op de locatie in Empe is wel een klinische les verzorgd, 

dit is gebeurd door een medewerker van die locatie die goed bekend was met het 

werken in Residentweb en het ZLP.  

- Er is een organisatie- brede check uitgevoerd op het ZLP door de kwaliteitsmanager. 

Hierin is nogmaals gekeken naar ontbrekende documenten en is rekening gehouden 

met de wet en regelgeving omtrent het ZLP. De verantwoordelijkheid voor de 
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inhoud van het ZLP ligt bij de locatiehoofden en de contactverzorgenden. Deze check 

op het ZLP vindt structureel elke drie maanden op iedere locatie structureel plaats. 

Dit is opgenomen in de planning en control cyclus die aansluit op de agenda van de 

kwaliteitsmanager.  

Door de audit van Prezo in maart o.a. is er samen met de cliënt/diens vertegenwoordiger 

hard gewerkt aan de vulling van de zorgdossiers. Hierbij zijn alle velden in Residentweb 

gevuld voor alle cliënten. Vanuit de informatie die in de eerste gesprekken is gegeven is het 

ZLP opgebouwd en is ervoor gezorgd dat de informatie in het ZLP correspondeert met hoe 

de cliënt wenst te leven binnen SZT.  Daarnaast heeft de kwaliteitsmanager in juni 2016 nog 

een keer check op het ZLP gedaan van alle cliënten van SZT. Uit die check bleek nogmaals dat 

alle velden gevuld zijn en er een goed ZLP opgebouwd kan worden. Ook is in het intern- 

cliëntwaarderingsonderzoek van SZT de vraag: ‘Kan u als vertegenwoordiger/cliënt 

meebeslissen over wat voor zorg de bewoner krijgt?’ positief beantwoord. Het merendeel 

vond namelijk van wel. 
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3.2 2.2 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor 

de zorg-/ondersteuningsdoelen. 

 

Stichting Zorg Thuis voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

- Om de kwaliteit van zorg binnen Stichting Zorg thuis te meten vond op 24 maart 

2016 de audit van Prezo plaats. Tussen de maand december en maart is er hard 

gewerkt aan het cliëntendossier, om deze van alle cliënten compleet en up-to-date 

te maken. In dit proces zijn de medewerkers, locatiehoofden, kwaliteitsmanager en 

de algemeen manager nauw betrokken geweest. Na deze audit is het zilveren 

keurmerk behaald.  

- De zorgdossiers van alle cliënten zijn gevuld. In de zorgleefplannen (ZLP) zijn alle 

velden gevuld. In de norm: ‘De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 

van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen.’ zijn de velden cliënt 

typering (levensgeschiedenis)  en de domeinen in het zorgdossier leidend. Vanuit 

hier (de wensen en behoeften van de cliënt maar ook hoe de cliënt in het verleden 

gewend was te leven en op welk gebied hun interesses lagen) wordt het dossier 

verder opgebouwd. De ADL-kaart en de agenda zijn hierin belangrijk onderdeel. Van 

alle cliënten zijn deze dus ingevuld en up-to date.  

- Doordat alle velden in het ZLP gevuld zijn en de wensen en behoeften duidelijk in 

kaart zijn gebracht werd het mogelijk gemaakt om relevante doelen volgens de 

SMART methode op te stellen. Informatie dat meer uitleg geeft over het doel (hoe, 

wat, waarom) wordt onder het doel geplaatst.  

- Contactverzorgende hebben hun rol ten aanzien van het ZLP goed opgepakt. Enige 

instructie en sturing op individueel niveau is nodig geweest, maar een echte scholing 

waar echt de diepte ingegaan wordt is nog uitgebleven. Deze staat wel op de 

scholingsagenda van 2016. Omdat de organisatie wellicht over gaat stappen op een 

ander elektronisch cliëntendossier staat er nog geen definitieve datum vast voor het 

scholen van de medewerkers in Residentweb. Dit zal dan samenvallen met de 

scholing op het nieuwe ECD. Op de locatie in Empe is wel een klinische les verzorgd, 

dit is gebeurt door een medewerker van die locatie die goed bekend was met het 

werken in Residentweb en het ZLP.  

- Er is een organisatie brede check gekomen op het ZLP door de kwaliteitsmanager. 

Hierin is nogmaals gekeken naar ontbrekende documenten en is rekening gehouden 

met de wet en regelgeving omtrent het ZLP. De verantwoordelijkheid voor de 

inhoud van het ZLP en het formuleren van relevante SMART-doelen lagen bij de 

locatiehoofden en de contactverzorgenden. Deze check op het ZLP vind om de 3 

maanden op iedere locatie structureel plaats. Dit is opgenomen in de planning en 

control cyclus die aansluit op de agenda van de kwaliteitsmanager.  

Doordat het zorgleefplan goed gevuld is en de wensen en behoeften van de cliënt inzichtelijk 

zijn gemaakt konden er verbanden gelegd worden tussen het één en het ander. Uit de check 
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op het ZLP door de kwaliteitsmanager en de locatiehoofden blijkt dat de doelen inmiddels 

relevant zijn en volgens de SMART -methode worden geformuleerd. 
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3.3 2.4 Medewerkers inventariseren en evalueren periodiek de cliëntgebonden risico’s en 

baseren hierop de zorg en de ondersteuning. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

- Bij alle cliënten zijn de risico-inventarisaties ingevuld. Deze worden elk half jaar 

opnieuw ingevuld en wanneer er een nieuwe cliënt komt wonen op één van de 

locaties.  

- De volgende risico-inventarisaties worden gedaan:  depressie, huidletsel, huidletsel 

bradenschaal, incontinentie, medicatie beheer cliënt of medicatie beheer 

organisatie, ondervoeding, overgewicht, psychische problematiek en vallen. De 

risico-inventarisaties mondzorg en probleemgedrag zijn er in april aan toegevoegd.  

- De medewerkers hebben er samen met het Locatiehoofd voor gezorgd dat alle 

risico-inventarisaties van de cliënten ingevuld zijn. Met de contactverzorgenden is 

vervolgens gekeken welke gevolgen de uitkomsten van de risico-inventarisaties 

hadden voor de invulling van het dossier en welke aanpassingen er nodig waren. Het 

starten van een observatielijst bijvoorbeeld, het aanmaken van een doel en de 

datum van de evaluatie van de risico-inventarisatie zou in de agenda vermeld 

moeten staan. Tevens zouden disciplines ingeschakeld kunnen worden en de ADL-

kaart/transferkaart aangepast. Voor de meeste cliënten van SZT staat de evaluatie in 

de agenda en wordt deze gekoppeld aan het MDO. Omdat de verdieping en het 

leggen van verbanden voor sommige medewerkers nog lastig is zal er een scholing 

over het ECD nodig zijn. Deze staat voor dit jaar nog gepland maar een exacte datum 

wordt nog niet benoemd (vanwege de eventuele overstap naar een nieuw ECD). 

- Voorheen konden de medewerkers in Residentweb na het invullen van een risico-

inventarisatie bij de opvolging de optie: ‘’er is geen opvolging gedaan’’, invullen. 

Hierdoor correspondeerde de opvolging niet met de doelen en de rapportage, 

omdat er wél een opvolging gedaan werd. Dat is aangepast en uitgebreid in 

Residentweb. Nu kan er ook gekozen worden uit de volgende opties: 

- besproken met de cliënt, er is een doel opgesteld;  

- besproken met de cliënt, er is GEEN doel opgesteld; 

- besproken met de cliënt, er is een andere discipline ingeschakeld; 

- besproken met de cliënt, er is een doel opgesteld;  

- besproken met de cliënt, maar de cliënt wenst hier niks mee te doen;  

- besproken met de cliënt, er is een observatie gestart.  

De exact genomen acties zijn terug te vinden in de rapportage of doelen.  

Met name door de check op het ZLP voor de audit van Prezo in maart kregen wij meer 

inzicht in de oorzaak van het niet matchen van de opvolgingen n.a.v. de risico-inventarisaties 

en de rapportage. Door de daaropvolgende controle op het ZLP van de kwaliteitsmanager in 

juni 2016 bleek dat alle risico-inventarisaties ingevuld en kloppend zijn. De vertaalslag van de 
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uitkomsten van de risico-inventarisaties in het zorgdossier zijn opgepakt door de 

locatiehoofden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resultaatsverslag Stichting Zorg Thuis 2016 Pagina 19 van 31 
 

3.4 2.5 Afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties zijn op elkaar afgestemd. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: Ja. 

Aanpak en acties: 

- Het softwaresysteem is aangepast. De doelen en acties bijvoorbeeld kunnen worden 

ingevuld en verdwijnen nadat het doel is afgesloten in de geschiedenis. Daardoor 

kunnen de doelen en acties alsnog achterhaald worden.  

- Doordat de doelen nu SMART geformuleerd zijn, daar acties aan verbonden zijn en 

oude doelen in het archief zijn geplaatst maakt het het huidige zorgleefplan 

overzichtelijker.  

Met name door de check op het ZLP voor de audit van Prezo in maart en daarna de check op 

het ZLP van de kwaliteitsmanager in juni 2016 bleek dat de zorgdoelen SMART geformuleerd 

worden. Wanneer dit niet het geval was, was dat direct opgepakt met het Locatiehoofd.  

 

3.5 2.7 Voor elke voorbehouden handeling is in het cliëntdossier een opdracht aanwezig. 

 

Aandachtspunt: bij uitvoeringsverzoeken op naam tussen de zorgaanbieder en de 

opdrachtgever is: dat deze actueel (geldigheidsduur 1 jaar) moet zijn. Dit was niet 

consequent het geval.  

Aanpak en acties: 

- De kwaliteitsmanager heeft aan de locatiehoofden laten weten dat de 

uitvoeringsverzoeken maximaal 1 jaar geldig zijn. Deze zouden dus jaarlijks opnieuw 

geëvalueerd en getekend moeten worden. 

- Deze regel wordt opgenomen in de handleiding die geschreven gaat worden ten 

aanzien van het zorgleefplan. De wet en regelgeving omtrent het zorgleefplan wordt 

hierin duidelijk en kenbaar gemaakt, ook aan de medewerkers. Het gebruik van deze 

handleiding valt samen met de scholing over het ZLP die gegeven gaat worden in 

2016. 
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4.       Thema 3: deskundigheid en inzet medewerkers 

4.1 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, 

protocollenen/of werkinstructies. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: nee. 

Aanpak en acties: 

- Alle beschikbare protocollen uit de digitale omgeving zijn in kaart gezet door de 

kwaliteitsmanager.  Deze protocollen zijn vervolgens uitgezet in een agenda met 

daarachter wie verantwoordelijk is voor deze protocollen. Daarin zijn niet alleen alle 

zorgprotocollen meegenomen. De kwaliteitsmanager zal verantwoordelijk zijn voor 

de zorgprotocollen. Als uiterste datum voor het updaten van alle protocollen is in 

overeenstemming met alle betrokkenen 31 juli 2016 gesteld, omdat bleek dat de 

protocollen erg gedateerd waren. Ook moest goed uitgezocht worden op welke 

manier de zorgprotocollen moesten worden ge-updatet.  

- Nadat alle zorgprotocollen up- to- date gemaakt zijn zullen de protocollen uitgezet 

worden in de digitale omgeving op alle de locaties. Daarnaast zal er ook een 

duidelijke instructie komen met hoe de protocollen in de omgeving op de computer 

te vinden zijn. Hierdoor kunnen de medewerkers bij alle (nodige) protocollen, met 

name de zorgprotocollen.  

- De kwaliteitsmanager is momenteel nog samen met de algemeen manager en de 

medewerker (hoofd) bedrijfsbureau bezig met het updaten van de protocollen. 

Hierdoor is de norm nog niet volledig, maar wel deels behaald. Binnen twee weken 

na 31 juli zullen de protocollen in de digitale omgeving te vinden zijn op alle locaties.  

- De check op protocollen is opgenomen in de planning & control cyclus en in de 

agenda van de kwaliteitsmanager. De kwaliteitsmanager houdt het proces van de 

protocollen in de gaten en zorgt ervoor dat alle betrokkenen tijdig bericht krijgen om 

de protocollen up-to-date te maken.  

Verwacht wordt dat Stichting Zorg thuis 18 juli 2016 80% van alle protocollen (90% van alle 

zorgprotocollen) up- to- date heeft. 31 juli 2016 is de uiterste datum gesteld voor het gereed 

stellen van alle protocollen van Stichting Zorg Thuis. 
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4.2 3.6 Medewerkers krijgen scholing om adequaat te kunnen voorzien in de zorg en 

ondersteuningsbehoeften van de cliënten.  

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- De locatiehoofden en (met name) de contactverzorgenden van alle locaties zijn 

begin van dit jaar druk bezig geweest met het invullen van alle zorgdossiers op hun 

locatie. Hierdoor zijn de wensen en behoeften van de cliënten goed inzichtelijk 

gemaakt, waardoor duidelijk is geworden welke kennis en kunde bij de 

medewerkers nodig zijn om kwalitatief goede zorg te leveren aan de cliënten van 

SZT. 

- In februari 2016 is SZT begonnen met het houden van gesprekken met de 

medewerkers waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal 

stond. Gekeken werd waar de affiniteit van de medewerker lag op het gebied van 

zorg maar ook werd gevraagd op welk gebied zij scholing zouden willen. De 

uitkomsten hiervan zijn besproken met de locatiehoofden en de algemeen manager. 

Naar aanleiding van deze gesprekken volgde er meerdere gesprekken tussen de 

locatiehoofden en de medewerkers om vervolgens te kijken wat er vanuit de 

organisatie nodig is om in hun behoefte te kunnen voorzien.  Met name het 

onderwerp scholing is hierbij een belangrijk onderdeel geweest.  

- De nodige verpleegtechnische handelingen en uitvoeringsverzoeken zijn naar 

aanleiding van de vulling van het zorgdossier in kaart gebracht door de 

locatiehoofden. Daarop is de scholingsagenda van 2016 gebaseerd en wordt ervoor 

gezorgd dat de zorgprotocollen up- to- date gemaakt worden aan de hand van de 

verpleegtechnische handelingen.  

- Inmiddels is er een start gemaakt met de uitvoering van de klinische lessen, waarbij 

de medewerkers de gelegenheid hebben gekregen om zich aan te melden. Voor de 

verpleegtechnische handelingen is SZT aangesloten bij een andere, grotere 

zorginstelling. Deze zorginstelling verzorgd klinische lessen aan de hand van E-

learnings en pratijktoetsen. Ook voor de BHV en reanimatie is SZT daar aangesloten. 

Onderwerpen als medicatie en ziektebeelden zullen (grotendeels) door de apotheek 

worden verzorgd maar ook in de andere instelling is daarbij veel mogelijk.  Nog niet 

alle scholingsonderwerpen zijn behandeld maar deze zijn wel in kaart en staan 

gepland vanaf september 2016. 

Na de eerste check van dit jaar op het ZLP is door de locatiehoofden van alle locaties 

geïnventariseerd aan welke scholingsonderwerpen behoefte is vanuit het ziektebeeld, 

beperkingen, wensen en behoeften, e.d. van de cliënt uit gezien. Daarnaast is er door middel 

van gesprekken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling uitgezocht op welk 

scholingsonderwerp de medewerkers van Zorgresidentie Zonneburg tekort schieten en er 

scholing verzorgt moet worden. Daarna zijn de locatiehoofden met de kwaliteitsmanager en 

de algemeen manager om de tafel gaan zitten en is de scholingsagenda van 2016 



 

 Resultaatsverslag Stichting Zorg Thuis 2016 Pagina 22 van 31 
 

gerealiseerd op basis van de (zorg) behoeften van de cliënt en de medewerkers van 

Zorgresidentie Zonneburg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resultaatsverslag Stichting Zorg Thuis 2016 Pagina 23 van 31 
 

4.3  3.7 De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende en deskundige medewerkers in 

voor de uitvoering van de dagelijkse zorg.  

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Nadat de zorgdossiers van de cliënten gevuld waren en in kaart was gebracht waar 

de scholingsbehoefte onder de medewerkers lag is er een scholingsagenda gemaakt. 

Dit is aanvankelijk gemaakt door de locatiehoofden maar werd later overgenomen 

door de kwaliteitsmanager. De scholingsagenda is de leidraad voor de 

scholingsonderwerpen die in 2016 zullen plaatsvinden.  

- In februari 2016 is SZT begonnen met het houden van gesprekken met de 

medewerkers waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal 

stonden. Gekeken werd waar de affiniteit van de medewerker lag op het gebied van 

zorg maar ook werd gevraagd op welk gebied zij scholing zouden willen. De 

uitkomsten hiervan zijn besproken met de locatiehoofden en de algemeen manager. 

Naar aanleiding van deze gesprekken volgde er meerdere gesprekken tussen de 

locatiehoofden en de medewerkers om vervolgens te kijken wat er vanuit de 

organisatie nodig is om in hun behoefte te kunnen voorzien.  Met name het 

onderwerp scholing is hierbij een belangrijk onderdeel geweest.  

- Om inzicht te krijgen in het aantal klinische lessen die bijgewoond worden door de 

medewerkers is er een constructie bedacht om dit proces goed te kunnen borgen. 

Aan de hand van presentielijsten tijdens de klinische lessen kan aantoonbaar worden 

gemaakt wie de klinische lessen hebben bijgewoond. Deze presentielijsten worden 

diezelfde week nog ingeleverd bij P&O. De medewerker van personeelszaken 

verwerkt de presentaties per klinische les in NMBRS. In december maakt zij per 

persoon één certificaat waar alle gevolgde klinische lessen van dat jaar op benoemd 

staan, dit certificaat wordt dan aan de medewerker overhandigd. Om tussendoor 

beter inzicht te krijgen over hoe de klinische lessen bezocht worden, door welke 

medewerkers vooral en hoeveel klinische lessen bezocht zijn per medewerker vraagt 

de kwaliteitsmanager twee keer in het jaar deze informatie op bij de medewerker 

van personeelszaken. Dit om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich aan de 

opgestelde regelementen houden omtrent het bijwonen van klinische 

lessen/scholingsonderwerpen. Het opvragen van deze informatie is opgenomen in 

de planning & control cyclus en de agenda van de kwaliteitsmanager. Dit 

borgingsproces staat tevens beschreven in het scholingsplan. 

- De invulling van de aanwezigheidsdienst s’ nachts wordt per zorgzwaarte van de 

doelgroep en locatie bekeken. De aanwezigheidsdienst kan vervuld worden door 

verzorgenden niveau 2 tot aan verpleegkundigen niveau 5. Ongeacht welke situatie 

er speelt op de locatie of verzorgende van welk niveau verzorgende er dienst heeft is 

er 24 uur per dag een verpleegkundige achterwacht bereikbaar. Wanneer de 

zorgzwaarte op een locatie omhoog gaat of er ieder moment een situatie kan 
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ontstaan waarbij ernstige gevolgen kunnen optreden voor de cliënt zal door het 

Locatiehoofd bepaald worden welke medewerkers met passend 

deskundigheidsniveau de aanwezigheidsdienst zal vervullen.  

- Daarnaast is er een handleiding ontworpen door de kwaliteitsmanager waarin 

vermeld staat hoe te handelen wanneer het Locatiehoofd niet aanwezig is op 

locatie. In deze handleiding staat duidelijk wie gebeld moet worden voor welke 

situatie/calamiteit, zodat er snel en efficiënt ingespeeld kan worden op de situatie 

zoals die zich afspeelt op locatie. In deze handleiding wordt ook onderscheidt 

gemaakt tussen dag en nacht en werkdagen in het weekend. Het Locatiehoofd zorgt 

er samen met de kwaliteitsmanager voor dat deze handleiding up-to-date blijft.  

Door de invulling van alle zorgdossiers en het houden van POP-gesprekken met de medewerkers 

is gebleken waar de behoefte aan scholing lag. Door daarop een scholingsagenda te maken, het 

scholingsplan aan te passen en een duidelijke constructie omtrent de scholing te borgen is 

ervoor gezorgd dat de medewerkers van SZT op korte termijn bevoegd en bekwaam zijn om 

voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren.  Er is altijd adequaat beoordeeld wie het 

meest geschikt was om de aanwezigheidsdienst te kunnen vervullen met de verpleegkundige als 

achterwacht.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resultaatsverslag Stichting Zorg Thuis 2016 Pagina 25 van 31 
 

5.     Thema 4: Medicatieveiligheid  
 

5.1  4.1 De zorgaanbieder heeft een procedure rondom veilige en verantwoorde farmaceutische 

zorg beschreven. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Het Locatiehoofd van Driebergen heeft samen met de apotheek gekeken welke 

aanpassingen er in het GeneesmiddelenDistributieProtocol (GDP) nodig waren om te 

voldoen aan de eisen van de Veilige principes in de medicatieketen. Hierbij is alle 

informatie up-to-date gemaakt (namen, datums, etc.), zijn er nieuwe lijsten en 

formulieren gekomen (insulinelijst, retourzending opiaten, etc.) en zijn procedures 

(werkprocedures) aangepast.  

- In het GDP is vermeld voor welke GDS²-medicatie een tweede controle zou moeten 

worden toegepast. Deze lijst wordt jaarlijks opnieuw gecontroleerd door de apotheek. 

Welke medicatie een tweede controle behoeft staat tevens vermeld op iedere 

toedienlijst van de cliënt, zodat de informatie over de tweede controle op medicatie 

altijd recent is.  

- Afspraken met de apotheek voor de borging van het protocol zijn gemaakt en zijn 

opgenomen in de planning & control cyclus van de kwaliteitsmanager. Het protocol 

wordt jaarlijks ge-updated.  

- De kwaliteitsmanager heeft daarna ook samen met de andere locatiehoofden gekeken 

naar het up- to- date maken het van GDP op de andere locaties. Ook daar zijn 

bijbehorende afspraken gemaakt ten aanzien van het medicatie protocol. Tevens is ook 

de werkvloer ingericht en aangepast op het GDP.  

Het GDP is aangepast op alle locaties en voldoet aan de eisen van de veilige principes in de 

medicatieketen. Door samen met de apotheek het GDP aan te passen kan ervan uit worden 

gegaan dat het GDP voldoet aan de eisen van de veilige principes in de medicatieketen. Door 

goede afspraken te maken over het protocol en deze vast te leggen is de actualisatie van het 

GDP geborgd.  
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5.2  4.2 De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger of de 

medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven. De zorgaanbieder legt de 

gemaakte afspraken over het medicatiebeheer vast in het zorg/ondersteuningsplan.  

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Tijdens MDO’s wordt het onderwerp ‘medicatiebeheer’ onder de aandacht gebracht. 

Met de cliënt of diens vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt voor het beheer 

van de medicatie. Welke BEM-score van toepassing is, is per cliënt vastgelegd in het 

zorgdossier.  

- Tijdens de controle op het ZLP in de cliëntdossiers in juni is gebleken dat alle velden in 

het werkplan zijn vervuld. Ook het kopje medicijnbeheer. Onder dit kopje wordt 

aangegeven welke BEM-score van toepassing is op de cliënt. Deze code wordt ook 

weergegeven op de toedienlijst van de cliënt.  

- Bij de medicatiecodes 3 t/m 5 zorgt de verzorgende ervoor dat de medicatie volgens 

baxtersysteem wordt verstrekt. Indien de cliënt nieuw komt wonen bij SZT wordt de 

cliënt zo snel mogelijk aangemeld bij de apotheek zodat de medicatie zo snel mogelijk 

volgens baxter-systeem verstrekt kan worden. Om de tussentijd te overbruggen wordt 

de losse medicatie per dag en tijdstip uitgezet in een dag-cassette, aan de hand van de 

bijbehorende medicatielijst van de apotheek of het ziekenhuis. Deze lijst wordt bij de 

cassette gelegd. Het uitzetten van deze medicatie wordt gedaan door twee bevoegd en 

bekwaamde verzorgenden, waarbij de één de ander controleert.  

De BEM- score is vermeld in alle zorgdossier van alle cliënten van Zorgresidentie Zonneburg. Dit 

is in juni 2016 tijdens een controle van de kwaliteitsmanager op het zorgdossier aan het licht 

gekomen. Alleen ter overbrugging tot het baxter-systeem in werking is gezet, wordt losse 

medicatie vanuit thuis in een cassette uitgezet door twee verzorgenden aan de hand van de 

medicatielijst. Deze lijst wordt naast de cassette gelegd.  
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5.3 4.6 De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren van 

medicatie. 

Stichting Zorg Thuis voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- In overleg met de apotheek zijn er nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de wijze 

van het afvoeren van retourmedicatie.  

- Er is een brievenbus op locatie Driebergen geplaatst die volledig afgesloten is. Personen 

kunnen met hun hand niet in de brievenbus om er medicatie uit te halen. De medicatie 

kan alleen via een gleuf in de brievenbus gedeponeerd worden. De sleutel van deze 

brievenbus is in het bezit van de apotheek. Op de locaties in Zeist wordt er gebruikt 

gemaakt van een afgesloten ton die veilig opgeborgen staat.  

- De nieuwe afspraken rondom de wijze van het afvoeren van retourmedicatie zijn 

vastgelegd in het nieuwe GDP.    

- De controle op de koelkast in de teampost in Driebergen wordt dagelijks gedaan. Hier 

hangt een aftekenlijst met punten voor op de koelkast, die is gecontroleerd door de 

apotheek. Op deze aftekenlijst zijn de waarden zichtbaar en is zichtbaar dat er bij een te 

hoge temperatuur actie is ondernomen. Het Locatiehoofd controleert deze lijst en maakt 

zo nodig afspraken hierover in het werkoverleg. Op de andere locaties waren er ook 

aftekenlijsten aanwezig en ook deze wordt nu structureel ingevuld. Ook wordt er 

genoteerd welke acties er ondernomen zijn bij een te hoge temperatuur. 

Er zijn nieuwe brievenbussen gekomen op de locaties om de retourmedicatie veilig in op de 

bergen. Procedures en afspraken over de wijze van het afvoeren van retourmedicatie zijn 

gemaakt met de apotheek en zijn vastgelegd in het GDP, die jaarlijks opnieuw wordt 

geëvalueerd. De aftekenlijst van de temperatuur van de koelkast wordt structureel ingevuld, is 

zichtbaar en wordt door het Locatiehoofd gecontroleerd. Dit is tijdens het locatiebezoek van de 

Algemeen manager naar voren gekomen. Deze aftekenlijst is gecontroleerd door de apotheek. 
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5.4  4.7 De zorgaanbieder registreert de (werk)voorraad medicatie en bewaakt de houdbaarheid 

ervan. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Afgesproken is dat iedere maandag de verantwoordelijke vigger er van de dienst de 

medicatiekar controleert aan de hand van een (registratie)lijst die is gecontroleerd door 

de apotheek. Dit staat wekelijks in de agenda genoteerd. 

- De insulinepennen zijn nu altijd gestickerd. Dat wil zeggen dat genoteerd staat wat voor 

soort medicatie het is, voor welke cliënt, de dosering, de datum, etc.  

- De controle op de koelkast in de teampost in Driebergen wordt dagelijks gedaan. Hier 

hangt een aftekenlijst voor op de koelkast. Op deze aftekenlijst zijn de waarden 

zichtbaar en is zichtbaar dat er bij een te hoge temperatuur actie is ondernomen. Het 

Locatiehoofd controleert deze lijst en maakt zo nodig afspraken hierover in het 

werkoverleg. Op de andere locaties waren er ook aftekenlijsten aanwezig en ook deze 

wordt nu structureel ingevuld. Ook wordt er genoteerd welke acties er ondernomen zijn 

bij een te hoge temperatuur. 

- De pincetten waarvan de vervaldatum was verstreken zijn weggegooid. Tijdens het 

werkoverleg met de medewerkers en het Locatiehoofd is besproken dat de pincetten 

weggegooid worden wanneer deze over de datum zijn.  

- Met de medewerkers is afgesproken dat medicatie die niet gebruikt wordt van een cliënt 

maar wel meekomt zo snel mogelijk wordt meegegeven met de familie. Deze zorgt er 

dan voor dat deze bij de apotheek terecht komen. Dit zorgt ervoor dat er geen 

verwarring ontstaat en er geen medicatie onnodig opgeslagen wordt. 

Het Locatiehoofd houdt wekelijks in de gaten of de medewerkers de medicatievoorraad 

controleren en de afspraken rondom de temperatuur van de koelkast, de pincetten en de 

afspraken rondom  niet gebruikte medicatie naleeft. De controlepunten op medicatie zijn 

gecontroleerd door de apotheek. 
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5.5  4.8 Een tweede bekwaam persoon controleert de niet-GDS²-medicatie, of er is een afspraak 

met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor de cliënt.  

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- De tweede controle op medicatie wordt gedaan aan de hand van de lijst die in het 

GDP vermeld staat. Dit is een lijst die overeen komt met de dubbel te paraferen 

geneesmiddelen-lijst die onderdeel is van de Veilige Principes in de medicatieketen 

(VVT).  

- Op de toedienlijst wordt door de apotheek aangegeven welke medicatie een 

dubbele controle behoeft. Deze lijst is het meest recent. 

- De tweede controle wordt uitgevoerd door een zorgmedewerker of, als de cliënt 

en/of mantelzorger hiertoe in staat is, door de cliënt of mantelzorger. Per cliënt en 

medicatie is er een lijst waar beide controleurs hun handtekening noteren. Voor in 

de medicatiemap is een lijst geplaatst van medewerkers die bevoegd en bekwaam 

zijn voor het delen  en verstrekken van medicatie.  

Aan de hand van de controlelijst controleert het  Locatiehoofd of de tweede controle op 

medicatie wordt uitgevoerd conform de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Tevens 

controleert de verantwoordelijke van dienst wekelijks op iedere maandag de medicatiekar en de 

medicatiemap (het aftekenen van de toedienlijsten en de dubbele paraaf lijsten).  
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6.       Thema: vrijheidsbeperking 

6.1   5.7 Alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij de cliënt worden toegepast, zijn 

opgenomen in het cliëntdossier. 

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja. 

Aanpak en acties: 

- Bij cliënten die niet op eigen verzoek middelen en maatregelen toegepast willen hebben 

staat in het dossier vermeld welke middelen/maatregelen dat precies zijn. Dit wordt 

vermeld onder het kopje M&M.  

- Het verzoek om een M&M wordt (in noodgevallen) binnen 7 dagen besproken en 

ondertekend op een formulier door de SOG en de cliënt/diens vertegenwoordiger. 

Daarna worden de M&M’s om de 3 maanden geëvalueerd. De M&M wordt in ieder 

geval in elk MDO geëvalueerd en opnieuw ondertekend. Deze vind om de zes maanden 

plaats. De getekende versie wordt ingescand en in het digitale zorgdossier geplaatst.  

- Een afspraak voor de evaluatie van de M&M tijdens het MDO wordt gepland en staat 

vastgelegd in de digitale agenda van de cliënt. De contactverzorgende is 

verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de planning van de MDO’s.  

Met name door de controle op het ZLP voor de audit van Prezo in maart en daarna de controle 

van de kwaliteitsmanager op het ZLP in juni 2016 bleek dat de M&M’s van de cliënten goed in 

kaart waren gebracht in de zorgdossiers. Van een aantal ontbraken toen de evaluatiedatums in 

de agenda maar die waren op dat moment nog niet afgesproken. Ook waren een aantal M&M 

formulieren niet in het zorgdossier geplaatst maar deze waren wel al op papier bewaard. 

Momenteel zijn alle getekende M&M formulieren aanwezig in het digitale zorgdossier.  

6.2  5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregelen zorgvuldig toe.  

 

SZT voldoet binnen de gestelde termijn volledig aan de norm: ja.  

Aanpak en acties: 

- Toen het inzichtelijk was welke middelen en maatregelen er werden toegepast 

bij de cliënten op locaties werd het duidelijk voor welke maatregelen 

protocollen moesten komen.  

- Voor de nodige middelen en maatregelen zijn de protocollen ge-updatet of 

alsnog geschreven. Deze zijn in de digitale omgeving gezet. Zodra alle 

protocollen gereed zijn (voor 16 juli 2016) zullen de protocollen kenbaar worden 

gemaakt op de werkvloer.  

De benodigde protocollen zijn in kaart gebracht, aangepast/ontwikkeld en in de digitale 

omgeving gezet. Pas als alle protocollen klaar zijn kunnen deze protocollen op de werkvloer 

worden uitgezet.  
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7.      Conclusie 
Met de verbetermaatregelen die genoemd zijn in het resultaatsverslag n.a.v. het inspectiebezoek in 

december 2015, kan geconcludeerd worden dat SZT aantoonbaar organisatiebrede verbeteringen 

heeft geïmplementeerd. Aan de hand van de aanpak en genomen acties/maatregelen zijn de 

gestelde normen gerealiseerd, op 1 norm na. De protocollen en richtlijnen zijn nog niet volledig up-

to-date gemaakt, de deadline hiervoor staat voor 31 juli 2016. Het resultaatsverslag is voorgelegd en 

goedgekeurd door het bestuur en het MT. 

Uiteraard zal SZT de verbetermaatregelen de komende periode evalueren en kijken of het nodig is 

om de maatregelen aan te passen. Indien dit nodig is zullen wij de inspectie hiervan op de hoogte 

stellen.  

 

 

 


