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1 Inleiding 

Het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland is begin 2017 vastgesteld. 
De uitgangspunten hierin zijn de leidraad voor dit kwaliteitsplan waarin de Zevenster aangeeft hoe zij 
invulling geeft aan de diverse uitgangspunten en geeft weer waar we staan en welke ambities we 
hebben.  
Het is zeker geen nieuw document. Tot op heden waren de genoemde punten opgenomen in diverse 
beleidsstukken waaronder het jaarplan. Dit kwaliteitsplan is in de kern een compilatie van al deze 
beleidsstukken. Het is een levend document waar gedurende ons leerproces door het jaar heen 
aanpassing in zullen plaatsvinden. Zo is het onze ambitie om het jaarplan onderdeel te laten zijn van 
dit kwaliteitsplan. Daarmee vervult het kwaliteitsplan haar doel nl leidend zijn in de beleidsvorming en 
ontwikkeling van de Zevenster. 

1.1 Het Profiel van de Zevenster  

1.1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

De Zevenster is een kleinschalige zorgorganisatie waar de mens mens kan zijn. Bij ons draait de zorg 
namelijk om mensen: onze zorgvragers, onze thuiszorgzorgvragers, zijn/haar familie en/of 
mantelzorger, onze vrijwilligers en natuurlijk onze zorgmedewerkers. Aandacht, jezelf mogen zijn, een 
goede verzorging en goede communicatie met de familie en/of mantelzorgers, dat is waar het bij ons 
om gaat. Net als een band en vertrouwen met elkaar opbouwen.  

1.1.2 Uitgangspunten voor de zorgverlening  

Hoe we dat doen? Door het bieden van een groot aanbod aan zorg op basis van individuele 
begeleiding met oog voor de achtergrond en de eigen normen en waarden van de zorgvrager. Alles is 
gericht op de persoonlijkheid van de zorgvrager en zijn/haar eigen gewoontes. Samen met onze 
zorgvragers bekijken we wat zij nog zelf kunnen en willen, en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Kwaliteit 
staat bij ons hoog in het vaandel. Hier besteden wij samen met onze zorgvragersraad veel aandacht 
aan. 

1.1.3 Hoe gaat de Zevenster daarmee om? 

Een veranderende omgeving vraagt om een veranderende organisatie en van daaruit ook weer een 
verandering van de medewerkers. Hierin ondersteunt de Zevenster zijn medewerkers. Zij moeten  

 zich veilig voelen door het ervaren van respect en gevoeld vertrouwen. 

 zich gehoord en gezien voelen. 

 een goed voorbeeld zijn voor anderen immers een goed voorbeeld doet goed volgen. Door de 
hele organisatie is er eenzelfde houding/ werkwijze e.d. 

 zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen en beroepshouding. De organisatie 
zal daar waar nodig ondersteuning en scholing bieden. 

 in staat gesteld worden om samen te werken zodat de mogelijkheden van de zorgvrager leidend 
zijn. 

1.1.4 Omschrijving doelgroepen, aantallen en leeftijdsverdeling 

Doelgroepen; 
De Zevenster is een aanbieder van Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en welzijn. Zij  biedt 
onder meer thuiszorg zodat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wanneer dat helaas 
niet meer lukt, dan zijn er diverse mogelijkheden om bij ons (tijdelijk) te komen wonen.  
Wij bieden kleinschalig wonen voor mensen met (beginnende) dementie of voor mensen met een 
lichamelijke aandoening.  
Mantelzorgers kunnen door ons ontzorgd worden door de deelname van hun dierbaren aan onze 
dagopvang of door een tijdelijk verblijf in onze logeerkamers. Ook organiseren wij activiteiten voor 
onze zorgvragers én voor senioren uit de omgeving. 
 
De afdelingen van de Zevenster bevinden zich in het hoofdgebouw aan de Leliestraat 3 in 
Zevenhuizen. De Zevenster geeft zorg en inhoud aan tal van diensten en doelgroepen:  

 Ouderen met een (chronisch) somatisch ziektebeeld  

 Ouderen met een (beginnend) Psychogeriatrisch ziektebeeld 



  

Kwaliteitsplan 
2017 

 

4 
 

 Ouderen met een welzijns en/of begeleidingsvraag. 
 
In haar beleid stelt de Zevenster vanuit haar visie op zorg- en dienstverlening de zorgvrager centraal. 
De Zevenster stelt zich ten doel om op zo kort mogelijke termijn (binnen 24 uur), naar tevredenheid 
van de zorgvrager c.q. cliënt, met een passend  voorlopig zorgaanbod te komen Na 6 weken is er een 
definitief zorgplan aanwezig. Om een optimale verbinding te hebben met zorgvragers en om tot een 
goede plaatsing binnen de Zevenster te komen werkt de Zevenster met een maatschappelijk 
werkende.   

1.1.5 Aantallen en leeftijdsopbouw van onze zorgvragers.  

 

 
Tabel 1: Overzicht doelgroepen en aantallen 

 
 

 
Tabel 2: Cumulatief aantallen en leeftijdsopbouw van onze zorgvragers/bedden 2017 

 
 

 
Tabel 3: Type zorgverlening en ZZP verdeling en omzet per doelgroep 

1.2 Medewerkersbestand en -samenstelling  

Bij de Zevenster zijn 144 medewerkers (incl. 4 stagiaires) in dienst die in totaal 74.73 Fte invullen. Het 
medewerkersbestand binnen de zorgverlening is samengesteld op basis van de richtlijnen van het 
NZa. In onderstaande tabel staat een overzicht van medewerkers in dienst bij de Zevenster op 1 
november 2017. 
 

Functie Aantal Fte 

Verpleegkundige HBO 1 1 

Verpleegkundige MBO 6 3.24 

VIG 41 26.27 

Helpende 15 8.67 

Zorghulp (Niveau 1) 31 7.57 

Welzijn 3 2.44 

Capaciteit Bezet

PG Verpleeghuis 40 36,32 90,79%

Somatisch verpleeghuis 21 20,61 98,14%

Licht PG/Som 20 19,63 98,16%

Niet geindiceerd 1 1,00 100,00%

Tijdelijke plaatsen 2 2,93 146,55%

Palliatief 1 0,33 32,89%

Totaal intramuraal 85 80,82 95,08%

Thuiszorg 40

Dag voorzieningen 16

Welzijn voorzieningen 10

PG Som Licht WMO Dagverz. Totaal

=<1920 2 2 0 0 0 4

1921 - 1930 37 15 2 5 1 60

1931 - 1940 14 24 1 5 2 46

1941 - 1950 3 6 1 1 1 12

Doelgroep Omzet

Wlz 4.705.000,00

Zvw 137.000,00

WMO 43.000,00

Overige zorgprestaties 166.000,00

Subsidies 32.000,00

Overige Bedrijfsopbrengsten 104.000,00
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(Para) medisch 0 0 

Leerlingen niveau 2 1 0.56 

Leerlingen niveau 3 2 1.67 

Leerlingen niveau 4 1 0.89 

Facilitair 24 9.61 

Administratief 5 3.5 

Staffuncties 5 3.31 

Raad van Toezicht 2 0 

Bestuur 1 1 

Management 4 3.56 

Stagiaires (gemiddeld) 4 2.44 

Vrijwilligers 130 … 
Tabel 4 Overzicht medewerkers en vrijwilligers van de Zevenster, opgedeeld naar niveau 

 
 

Functie Instroom Uitstroom 

Verpleegkundige HBO  1 

Verpleegkundige MBO 1 3 

VIG 6 4 

Helpende 8 6 

Zorghulp (niveau 1) 12 9 

Welzijn 1 3 

(Para) medisch   

Leerlingen niveau 2   

Leerlingen niveau 3 1  

Leerlingen niveau 4   

Facilitair 2 2 

Administratief 3  

Staffuncties 1  

Raad van Toezicht   

Bestuur   

Management 1  

Stagiaires 15 16 
Tabel 5 Instroom en uitstroom 
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2 Kwaliteit en veiligheid  

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

2.1.1 Inleiding  

Uitgangspunt is om de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een zorgvrager zo optimaal mogelijk te 
laten zijn. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een 
eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen zorgvrager en zijn 
naasten, zorgverleners en zorgorganisatie. De kwaliteit binnen en tussen deze relaties samen met de 
competenties van de zorgverleners, bepaalt de kwaliteit van zorg en draagt aldus bij aan de kwaliteit 
van leven van de zorgvrager. 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt van organisaties betrokkenheid en deskundigheid 
om zorgverleners te ondersteunen bij het verstaan van de zorgvrager. Hiertoe heeft de zorgverlener 
een stimulerende en veilige werkomgeving nodig in de zorgorganisatie waarin hij werkt, en tijd om dit 
uit te voeren. 
 
Kenmerkend voor verpleeghuiszorg is dat het om multidisciplinaire verzorging, verpleging, 
behandeling en ondersteuning van zorgvragers gaat. Door de toename van de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte, de zwaardere problematiek en de verkorting van de verblijfsduur neemt de 
complexiteit van verpleeghuiszorg voor de meeste doelgroepen toe. Daarmee ook de vereiste inbreng 
van de medische en verpleegkundige zorgverlening. Het gaat dan om adequaat (be)handelen, maar 
ook gepast afzien van behandeling,  goede palliatieve zorg en begeleiding etc. 
 
De medische en verpleegkundige zorg dient vanzelfsprekend eveneens plaats te vinden op een 
persoonsgerichte, veilige en verantwoorde wijze, waarbij goede afspraken en samenwerking met 
andere medische en verpleegkundige zorgverleners buiten het verpleeghuis van groot belang zijn. 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vier thema’s als het gaat om kwaliteit van 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning, te weten: 
1. Compassie: de zorgvrager ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip; 
2. Uniek zijn: de zorgvrager wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en 

met een eigen identiteit die tot zijn recht komt; 
3. Autonomie: voor de zorgvrager is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden 

leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase; 
4. Zorgdoelen: iedere zorgvrager heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten 

aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning. 

2.1.2 De werkwijze van de Zevenster.  

Missie 

Stichting de Zevenster heeft in haar statuten in art 3 de volgende doelstellingen opgenomen; 
Artikel 3 

1. De stichting heeft als doel het voorzien, tegen vergoeding, in verzorging, verpleging, welzijnszorg 

en huisvesting van senioren, zulks alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting heeft als grondslag hetgeen in lid 1 is genoemd te bieden aan senioren van alle 

gezindten. 

3. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het centraal stellen van de senioren en hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de 

zorg, het welzijn en de huisvesting, onder andere door het scheppen van een gunstig 

behandeling-, verzorging-, leef- en begeleidingklimaat; 

b. het beheren en exploiteren van zorg-, welzijn- en woonvoorzieningen voor senioren; 

c. het zorg dragen voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering;  

d. het verlenen van zorg, welzijn en huisvesting die voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; 

e. het bevorderen van de dialoog met belanghebbenden, zowel om een beeld te hebben van 

hun wensen en behoeften, alsook om hen te informeren over het functioneren en 

presteren van de stichting; en 
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f.     alle andere wettige middelen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

4. De zorgvragers van een zorg- en woonvoorziening van de stichting kunnen die geestelijke 

verzorging van lokale kerkgenootschappen ontvangen, welke zij persoonlijk wensen.  

Woonzorgconcept de Zevenster 

Zorgvragers hebben meer nodig dan zorg alleen! Medische verzorging is belangrijk, maar er is meer. 
Het gaat om alle aspecten die  belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van onze zorgvragers. Daarbij 
willen we gerichte aandacht geven aan vier levensdomeinen. 
1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon 
2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid 
3. daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie) 
4. de woon- en leefomstandigheden. 
 
Leefcirkels: een fysieke en sociale woon- en leefomgeving waarin de behoeften en mogelijkheden van 
de zorgvrager centraal staat, met oog voor huiselijkheid en een grote mate van autonomie en 
zelfregie.  
Hierin zijn huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding doelbewust op elkaar 
afgestemd. Ons woon-zorgconcept richt zich op verbetering van de omgevingsfactoren, om kwaliteit 
van leven te vergroten en probleemgedrag te ondervangen.  
 
We streven ernaar om een fixatievrije zorginstelling te zijn, hebben voortdurend oog voor veiligheid en 
zijn in continu dialoog met de zorgvrager, de professionals en zijn naasten ten einde autonomie en 
veiligheid voldoende te waarborgen. 
 
Koers van de Zevenster t.a.v. de zorg -en dienstverlening binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 Aanbieden van warme individuele en vraaggerichte zorg. 

 Aandacht voor de unieke ik, zelfregie, zelfstandigheid en autonomie ondanks de beperkingen. 

 Aanbieden van zinvolle dagbesteding en persoonlijke levensinvulling. 

 Kwaliteit leveren bij complexe zorgvragen, intra -en extramuraal. 

 Kwaliteit van leven behouden dan wel bevorderen. 

 Kennis en kunde t.a.v. ziekte beelden m.n. dementie. 

 Huisvesting, dagbesteding, zorg en begeleiding doelbewust op elkaar afstemmen. 

 Specialisatie dementie (expertise centrum). 

Zorgdoelen 

Het opname proces wordt op unieke wijze in zijn geheel begeleid en getoetst door de maatschappelijk 
werker van de Zevenster. Iedere zorgvrager heeft een elektronisch zorgdossier (Nedap) en een 
daarbij horend uniek zorgplan. De vier domeinen vormen het fundament voor het ZP. Binnen 24 uur 
beschikt elke zorgvrager  over een voorlopig zorgplan, na 6 weken wordt deze formeel vastgesteld. De 
intake vragenlijst, onze missie, ons zorgconcept en de beschreven koers  geven sturing aan de inhoud 
van het zorgplan. De vraagstelling op alle 4 de domeinen leidt tot een gedifferentieerd zorgplan waarin 
alle domeinen vertegenwoordigd zijn en uitgewerkt dienen te worden. Hiermee komt de unieke ik, 
compassie en autonomie van elke zorgvrager tot zijn of haar recht. Mantelzorgers hebben middels 
Carenzorgt, digitale toegang tot de verslaglegging over de dagelijkse zorgverlening en kunnen 
hierover direct met de verzorgenden communiceren. 

2.1.3 Uitdagingen voor de Zevenster.  

Medewerkers van de Zevenster zijn zich deels  nog onvoldoende bewust van de zorgvisie van de 
Zevenster en het  kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De vertaalslag naar de cliënt  wordt maar ten dele 
gemaakt, dit is te herleiden uit de inhoud van de zorgplannen. Dit vraagt om een specifieke scholing 
en begeleiding  voor in ieder geval medewerkers van  niveau 3 t/m 5. 
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2.2 Wonen en welzijn  

2.2.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisaties in hun zorg- en 
dienstverlening oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van zorgvragers en hun 
naaste(n), en de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen ervan. Hierbij speelt 
de zorg van lichaam en geest van de zorgvrager een rol, maar is de woon- en leefomgeving, waarin 
de zorgvrager die verpleeghuiszorg ontvangt, eveneens van groot belang voor zijn kwaliteit van leven. 
In dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vijf thema’s onderscheiden: 
1. Zingeving.  

Aandacht en ondersteuning van levensvragen. 
2. Zinvolle tijdsbesteding. 

Aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite waard maken. 
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding.  

Aandacht en ondersteuning van persoonlijke verzorging. 
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers. 

Ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en heldere  afbakening van de inzet van vrijwilligers. 
Mantelzorgers verdienen ondersteuning in hun vaak zware rol, zowel in de organisatie maar ook 
daarbuiten. 

5. Wooncomfort.  
Aandacht voor gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting etc. 

2.2.2 De werkwijze van de Zevenster.  

Zingeving 

In het doen en laten wordt er door alle medewerkers stil gestaan bij en aandacht geschonken aan de 
specifieke levensvragen van onze zorgvragers. Deze levensvragen kunnen namelijk van invloed zijn 
op het ervaren welbevinden en de zingeving van onze inwoners. Het stil staan en ondersteunen bij 
deze levensvragen kan hierin van grote meerwaarde zijn. Deze vragen worden indien wenselijk 
vertaald naar het individuele zorgplan en  omgangslijnen. Indien noodzakelijk worden professionals 
ingeschakeld om onze zorgvragers hierin te ondersteunen. 

Zinvolle tijdsbesteding 

Het leefritme en leefgewoonte is het uitgangspunt van de zorgvragers in de Zevenster. Vanuit de 
zorgvrager gezien maken we afspraken hoe het welzijn en eigen mogelijkheden binnen de zorg vorm 
gegeven kan worden. Hier zullen zorg en welzijn luisterend en faciliterend op inspelen.  Binnen de 
Zevenster wordt er op verschillende manieren vormgegeven aan zinvolle dagbesteding. De activiteiten 
vinden op zowel individueel- als groepsniveau plaats. Naast dagelijkse ondersteuning op de 
afdelingen worden er diverse activiteiten in huis georganiseerd voor de inwoners, familieleden en 
mensen uit de wijk. 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

De Zevenster streeft naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijk welbevinden en 
gezondheid van de zorgvrager. Hiertoe mag de zorgvrager rekenen op adequate 
gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke 
maaltijden, hapjes en drankjes. De Zevenster draagt zorg voor een individuele invulling en 
vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en 
afspraken in het zorgplan van de zorgvrager opgenomen. 

Familieparticipatie  

De Zevenster wil mantelzorgers een heldere en prominente plek in de zorgverlening  geven. Ons 
uitgangspunt is dat zorgvragers intensief contact blijven onderhouden met familie, vrienden, buren en 
collega’s (sociaal netwerk). Als de zorgvrager het wenst wordt deelname van de mantelzorger of 
overige  leden uit het sociaal netwerk nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. 
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Vrijwilligers 

De Zevenster wil een organisatie zijn die aantrekkelijk is voor vrijwilligers en waarin zij die 
werkzaamheden vinden die passen bij de behoeften van de zorgvragers en hun eigen ambitie en 
tijdsbeslag. Vrijwilligers zijn de gouden schakels in de zorg voor ouderen in onze samenleving. 
Vrijwilligers geven nét dat beetje extra aandacht, ondersteuning en gezelligheid hetgeen de dag van 
een zorgvrager nog een beetje zonniger kan maken. Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling voor 
medewerkers die de professionele zorg voor hun rekening nemen. In de Zevenster spelen vrijwilligers 
een onmisbare rol in het dagelijkse reilen en zeilen. 

Wooncomfort. 

De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum. Ondanks de gedateerde huisvesting wordt er binnen de 
Zevenster veel aandacht geschonken aan huiselijkheid, goede voeding en gastgerichtheid. Een 
gezellig restaurant biedt mogelijkheid tot ontmoeting, samenzijn en dagbesteding.  De zorgvrager 
krijgt, naar gelang de ruimte die er beschikbaar is op een afdeling, de gelegenheid de kamer in te 
richten met eigen spullen. Het belang van een schone omgeving is groot en de appartementen en 
overige ruimtes worden volgens een schema en protocollen door deskundige medewerkers 
schoongemaakt. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving voor de zorgvrager en indien nodig 
wordt er actie ondernomen om dit te waarborgen. De zorgvrager kan aangeven welk eten hij/zij lekker 
vindt en heeft keuze in wat hij/zij wil eten. Op enkele huiskamers wordt er dagelijks gekookt. 

2.2.3 Uitdagingen voor de Zevenster.  

Zingeving 

Medewerkers bewust maken van zingevingsvraagstukken d.m.v. scholing, begeleiding door geestelijk 
verzorger / psycholoog en  moreel beraad. Ontwikkelen ethische commissie voor verdere vormgeving. 

Zinvolle tijdsbesteding  

Ontwikkelen van kaders dagbesteding per huiskamer, verdere integratie van welzijn onder de 
zorgmedewerkers en facilitering in tijd. De zevenster zal in 2018 gaan starten met gastvrouwen die per 
dag 5 uur aanwezig zullen zijn op de woning, doel is om dit uit te breiden met vrijwilligers en 
mantelzorgers. 

Familieparticipatie 

Visie ontwikkelen en uitwerken. Familieavonden organiseren, pilot integratie mantelzorgers op 
huiskamers vormgeven. 

Vrijwilligers  

Vrijwilligers beter begeleiden door (een) vaste aanpreekpersoon (en) en verder binden aan onze 
organisatie. 

Wooncomfort 

Verdere ontwikkeling van nieuwbouw- en of renovatieplannen. 

2.3 Veiligheid 

2.3.1 Inleiding  

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier relevante thema’s rondom basisveiligheid 
benoemd: 
1. Medicatieveiligheid 
2. Decubituspreventie 
3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
4. Preventie van acute ziekenhuisopnamen 
Bij het borgen van de basisveiligheid rond de hierboven genoemde vier thema’s vormen 
documenteren en leren binnen de organisatie-eenheden voor verpleeghuiszorg het fundament. Op dit 
moment zijn er onvoldoende valide, betrouwbare en bruikbare indicatoren voor de veiligheid van 
verpleeghuiszorg. Hierbij speelt een aantal belemmerende factoren een rol: 
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Het gestandaardiseerd meten van klinische problemen zoals decubitus en infecties is lastig door 
beperkingen in de documentatie en codering.  

2.3.2 De werkwijze van de Zevenster. 

Een goede zorgverlening is onlosmakelijk verbonden met gerichte aandacht voor veiligheid. Onze 
zorgvragers moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij krijgen en de omgeving waarin zij dit 
krijgen veilig is en dat dit bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven.  
Veiligheid moet dus een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en verankerd zijn in het 
gedrag van mensen. Enerzijds moet er dus constant onderzocht worden hoe risico’s maximaal 
gereduceerd kunnen worden, anderzijds moet er binnen de organisatie de cultuur ontstaan waarin 
men zich bewust is van de risico’s. Dat vraagt om een totaal risico- of veiligheidsmanagement waarbij 
het optimaal verminderen van de risico’s op schade aan mensen en materialen centraal staat. Het is 
daarmee geen zaak van een enkele commissie maar onderdeel van het werk van iedere medewerker. 
Veiligheid moet daarom ook een onderdeel zijn van ons kwaliteitsbeleid waar het middels de PDCA 
cirkel gericht is op verbetering met een focus op kritische processen en risicovolle situaties. Veiligheid  
impliceert overigens niet het vermijden van risico’s ten koste van alles. Een leven zonder risico’s 
bestaat immers niet. Optimale risicoreductie betekent dan ook samen met de zorgvrager en diens 
naasten de verantwoordelijkheid nemen voor ‘weloverwogen risico’s’ 
Openheid, voorbeeldgedrag en een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke 
ingrediënten. Dat begint vanuit het management waarin we het belang van veiligheid benadrukken en 
laten zien. Vanuit hen moet er ruimte gemaakt worden voor het genereren van verbeterideeën, 
bijvoorbeeld via werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Het is de kunst om het thema veiligheid 
zo concreet mogelijk te maken, en het speurwerk naar oorzaken van fouten en incidenten – en dus 
naar verbetermogelijkheden – zo dicht mogelijk bij de praktijk van de werkprocessen te houden. Dáár 
zit immers de kennis, het verbeterpotentieel en de ervaren veiligheid. Goede en veilige zorg blijft altijd 
mensenwerk, dus optimale veiligheid is alleen te bereiken met alles en iedereen. Het is geen 
afvinklijstje maar vraagt echte betrokkenheid. 

Medicatieveiligheid;  

De Zevenster heeft  verschillende protocollen over o.a verstrekking, beheer en opslag vastgesteld die 
vastgelegd zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem Sensus. Iedere daartoe bevoegde medewerker 
kan dit systeem raadplegen. 
Wat betreft de verantwoordelijkheden rondom het verstrekken van medicijnen wordt de Wet BIG 
gehandhaafd.  
De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicatie. De 
medicatie wordt vervolgens besteld, beheerd en verstrekt door de zorg-medewerkers. Het evalueren 
van het medicijngebruik gebeurt binnen de bespreking van het zorgplan of indien daartoe noodzaak is. 
Twee maal per jaar is er, voor alle zorgvragers, een medicatiereview met de apotheker. 
Het opnieuw bewust voorschrijven van deze medicatie wordt tegen het licht gehouden en de 
doelstelling is dit tot een minimum te beperken.  
Er is een commissie Medicatie. Vanuit deze commissie is aandacht voor medicatieveiligheid van 
voorschrijven tot toedienen, inclusief voorraadbeheer. Medicatie incidenten worden geregistreerd en 
door de MIC commissie geanalyseerd. De analyse van de incidenten wordt gebruikt als input om tot 
verbetermaatregelen te komen. 

Decubituspreventie; 

Begin 2017 is het beleid wondzorg opnieuw vastgesteld en vastgelegd in het 
kwaliteitsmanagementsysteem Sensus. Het doel van dit beleid is om uniformiteit na te streven in het 
gebruik van middelen ten aanzien van de wondverzorging en inzicht te krijgen op de juiste wijze van 
behandelen. En de kennis- en inzichtvermeerdering van de medewerkers op het gebied van 
wondbehandeling te vergroten. 
 
Alles rondom het beleid wondzorg en uitvoering van de wondverzorging wordt uitgevoerd door 
medewerkers van deskundigheidsniveau 3,4 en 5. De medewerkers met deskundigheidsniveau 1 en 2 
hebben een signalerende functie op het gebied van de wondzorg.  
Als eerste moet de Triage-Verpleegkundige geconsulteerd  worden en hij/zij bepaalt de verdere 
stappen die ondernomen worden. De Triageverpleegkundige vervult op deze manier ook de functie 
van wondspecialist. 
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In het zorgplan (Nedap) worden de wondbehandelingskaarten ingevuld, bijgewerkt en opgeslagen. 
Hierin staat ook het doel en de acties. 
Eens per 2 jaar zal er een scholing wondzorg gegeven worden, tussentijds kunnen er thema- of 
informatiebijeenkomsten over het beleid en protocollen worden georganiseerd. 

Gemotiveerd gebruik van Vrijheid Beperkende Maatregelen; 

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is aan strenge (BOPZ) regels gebonden. Deze 
regels worden gevolgd en elke eventuele te nemen maatregel wordt in overleg met betrokkene en 
mantelzorg genomen. 
De Zevenster heeft het pad ingezet om het waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling te krijgen. 
Inmiddels voldoen we aan de 1

e
 ster van dit zegel en is het streven om in 2018 de 2

e
 ster te krijgen. 

Preventie acute ziekenhuisopname; 

Ter preventie van acute ziekenhuisopnames streven wij naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan 
het lichamelijke en geestelijk welbevinden en gezondheid van de zorgvrager. Daarbij worden de 
persoonlijke informatie en afspraken in het zorgplan van de zorgvrager opgenomen.  
Na opname heeft de specialist ouderen geneeskunde gesprekken omtrent de wensen t.a.v. het 
medisch handelen. Deze afspraken worden half jaarlijks tijdens het MDO geëvalueerd. 
In zijn totaliteit kunnen we stellen dat alles erop gericht is om opname in een ziekenhuis te voorkomen. 
De diverse protocollen t.a.v. bijvoorbeeld decubitus, valpreventie, medicatie, infectiepreventie etc. zijn 
er op gericht om een opname te voorkomen of de zorg binnen de organisatie te regelen. 

2.3.3 Uitdagingen voor de Zevenster.  

De uitdagingen voor de Zevenster liggen met name op de laatste twee gebieden.  

 Het ontbreekt aan een centrale registratie van de opnames waaruit geleerd kan worden hoe 
opnames in het vervolg al dan niet voorkomen kunnen worden. Ook het beleid ter preventie 
van acute ziekenhuisopnames zal nog geschreven moeten worden. Hierin moet de 
samenhang tussen de preventieve maatregelen die in de diverse protocollen en beleidszaken 
al vastliggen, helder naar voren komen. 

 Ook het behalen van de 2
e
 ster voor de fixatie vrije zorginstelling kent, vanwege het eisen. 

 Van belang is om de diverse afspraken als de kennis van de medewerkers op deze gebieden 
actueel te houden. 

2.4 Leren en verbeteren van kwaliteit  

2.4.1 Inleiding  

In dit kwaliteitskader wordt eveneens uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het lokale 
leer- en verbeterproces is het belangrijk dat de relevante informatie in alle openheid beschikbaar is 
voor de betrokkenen. Voor keuze informatie en externe verantwoording is openbaarheid van het 
kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van informatie vereist, bijvoorbeeld door publicatie op de eigen 
website en overzichtssites. 
Om vertrouwen en ruimte te creëren voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen te leren en te 
verbeteren zijn kaders nodig en behulpzaam.  
 
In dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden hierin vijf elementen onderscheiden: 
1. Kwaliteitsmanagementsysteem 
2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
3. Jaarlijks kwaliteitsverslag 
4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk 
 

2.4.2 De werkwijze van de Zevenster.  

Kwaliteitsmanagementsysteem 

De Zevenster beschikt over een in 2017 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, conform HKZ. 
Hierin zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteit en beleid vastgelegd. De Zevenster heeft 
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een digitaal Kwaliteits Management Systeem in de vorm van een programma waar met procesflows 
wordt gewerkt.  

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

Het kwaliteitsplan van de Zevenster is tot op heden altijd ondergebracht in het jaarplan. Hierin werd 
rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen die vorm gegeven moesten worden, maar ook 
zaken die wij als organisatie verder wilden gaan ontwikkelen. 

Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Het kwaliteitsverslag heeft tot op heden altijd een plaats gevonden in de jaarverantwoording en in de 
kwartaal evaluaties van het jaarplan. Over 2017 zal een kwaliteitsverslag gemaakt worden conform de 
vereisten van het kwaliteitskader. 

Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

Opleiding en bijscholing van medewerkers nemen een belangrijke plaats in bij de Zevenster. Er wordt 
nauw op toe gezien dat de vaardigheden van de medewerkers actueel blijven. Dit kan doordat wij een 
eigen opleidingscoördinator en –ruimte hebben en werken met een deskundighedenpaspoort. 

Deel uitmaken van een lerend netwerk 

De Zevenster haalt kennis/kunde, ervaring/interesses en vaardigheden uit verschillende 
samenwerkingsverbanden en  netwerkgroepen. De Zevenster sluit aan bij de diverse netwerkgroepen 
zoals; 

 Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Een samenwerkingsorganisatie van de zorgorganisaties 
en –aanbieders van Midden Holland, van Huisarts tot Ziekenhuis. Hier zijn op zowel inhoudelijke 
(palliatief, dementie etc.) als ondersteunende (P&O) werkzaamheden diverse netwerken actief. 

 Bestuurlijk overleg collega instellingen Zellingen, Zorgpartners en Cedrah. 

 Care2Care. Regionale arbeidsmarktorganisatie met studie- en netwerkbijeenkomsten. 

 Actiz brancheorganisatie, hierin zijn diverse mogelijkheden om inhoudelijk met collega aanbieders 
te overleggen plus dat vernieuwingen en beleidsaanpassingen gedeeld en besproken worden. 

 Scholing, ID college, Hoornbeeck college, ROC en SBB (beroepsonderwijs bedrijfsleven), 
Zorgbrug. 

 Samenwerking met Orion en IJsselmonde-Oost. 

 Novicare. Het delen van ervaring kennis en kunde op het gebied van behandeling. 

2.4.3 Uitdagingen voor de Zevenster.  

 Het verder vormgeven van het lerend netwerk. 

 In 2018 onderzoeken of de organisatie kan gaan werken met een plan waarin het kwaliteitsplan en 
het jaarplan voor het jaar 2019 samengevoegd worden. 
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3 Randvoorwaarden  

3.1 Leiderschap, Governance en management  

3.1.1 Inleiding  

Het gaat hier over de aansturing en Governance van de zorgorganisatie zodanig dat deze de kwaliteit 
van de organisatie faciliteert. Te denken valt aan het beleggen van verantwoordelijkheid,  
besluitvorming en risicomanagement,  de strategie, statutaire en financiële verplichtingen. 
Dit kwaliteitskader geeft een aantal richtlijnen aan die van cruciaal belang zijn voor kwaliteit van 
verpleeghuiszorg: 

 De persoonsgerichte zorg- en ondersteuning van de zorgvrager en het belang van de relatie 
tussen zorgvrager, zorgverlener en zorgorganisatie voor de kwaliteit van zorg. 

 Het faciliteren en in hun kracht zetten van de zorgverleners. 

 Het niet vrijblijvende dynamische ontwikkelproces van samen leren en verbeteren van kwaliteit 
van zorg en ondersteuning, met verantwoording die daaraan dienend is. 

De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is hieraan actief 
ondersteunend en stimulerend. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan. 
 
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’ s onderscheiden; 
1. Visie op zorg 
2. Sturen op kernwaarden 
3. Leiderschap en goed bestuur 
4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 
5. Inzicht hebben en geven 
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
 

 Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door opname 
van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid 
van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn 
tussen de Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen. 

 De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de 
eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer. 

 Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens de geldende 
versie van de Zorgbrede Governance Code. 

 De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de 
Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe. 

 De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de 
oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele 
Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door andere vormen waaronder digitale platforms. 

3.1.2 De werkwijze van de Zevenster.  

Visie op zorg 

De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum waar de mens mens kan zijn. Bij ons draait de zorg 
namelijk om mensen: onze zorgvragers, onze thuiszorgzorgvragers, zijn/haar familie en/of 
mantelzorger, onze vrijwilligers en natuurlijk onze zorgmedewerkers. Aandacht voor een huiselijke 
omgeving en sfeer, voor het welbevinden van onze zorgvragers en medewerkers. Jezelf mogen zijn, 
een goede verzorging en goede communicatie met de familie en/of mantelzorgers. Betrouwbaar in 
onze afspraken, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Respectvolle -en empathische 
wijze, wij hebben respect voor de leefwijze, waarden en normen van onze zorgvragers en 
medewerkers. 

Sturen op kernwaarden 

De eigenheid van onze zorgvrager als individu is voor ons leidend in het hele zorgproces. Het mogen 
zijn wie je altijd geweest bent en een eigen invulling kunnen blijven geven aan je leven binnen een 
draaiende zorgorganisatie is een lastig te bewaken proces. In onze visie is het hiervoor van belang dat 
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ook onze medewerkers de mogelijkheid ervaren om zich binnen hun functie te ontwikkelen en hieraan 
een eigen invulling te geven. Hiermee invulling gevend aan het principe “wie zaait, zal oogsten” en dit 
ook als organisatie uitdragend. Gerichte gesprekken over dit onderwerp tijdens de team overleggen 
ondersteunen dit totale proces. 

Leiderschap en goed bestuur 

De Zevenster staat beleid voor waarin zowel de competenties als de capaciteiten van de 
medewerkers ten volle benut worden. Daarin heeft ook de medewerker een eigen 
verantwoordelijkheid om deze ook ten volle in te zetten. De organisatie stelt zich hierin faciliterend en 
proactief op. 

Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

De interne organen hebben de mogelijkheid om hun positie en (wettelijke) mogelijkheden over de volle 
breedte in te zetten. Hierbij wordt hun positie door de organisatie niet gezien als een wettelijke 
verplichting maar als een daadwerkelijke toevoeging om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren. 
Toezichthouders vervullen hun rol vanuit een inhoudelijke kennis en verbintenis met de activiteiten 
van de Zevenster. Zij houden toezicht op de bestuurder en zijn inhoudelijke sparingspartners.  

Inzicht hebben en geven 

Transparantie is voor de Zevenster een belangrijk punt en die wordt ook zoveel mogelijk gegeven. 
Niet alleen vanuit wettelijke verplichtingen maar ook om zorgvragers en medewerkers een goed 
inzicht te geven op de werkzaamheden en werking van de organisatie. De bestuurder informeert 
medewerkers wekelijks over zijn werkzaamheden en vorderingen in een weekbrief. 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

Zoals eerder aangegeven, is de sleutel hiervoor het beschikken over een opleidingscoördinator en –
ruimte. De bewaking van de kwaliteit op dit gebied is de verantwoordelijkheid van de Manager Zorg en 
wordt in de praktijk door de coördinator uitgevoerd. 

3.1.3 Uitdagingen voor de Zevenster 

De uitdagingen zitten met name in het blijven uitdragen van de kernwaarden en visie van de 
organisatie. Dit is een proces van blijven herhalen. 
Het vinden van goede, geschikte en voldoende kandidaten voor zowel het toezichthoudende orgaan 
alsmede voor de interne organen blijft een aandachtspunt. Onder zowel medewerkers als zorgvragers 
is de behoefte om hierin zitting te nemen beperkt. 
Het aantrekken van voldoende bekwaam hoger opgeleide medewerkers is tevens een aandachtspunt. 
De (para)medische expertise wordt nu ingevuld door een extern bedrijf en daarbij is de bewaking van 
het uitdragen van onze kernwaarden van wezenlijk belang. 

3.2 Medewerkerssamenstelling  

3.2.1 Inleiding  

De Zevenster moet voldoende bevoegde en bekwame medewerkers hebben om de zorg te leveren 
die wij als organisatie naleven. 
Kaders voor voldoende en bekwame medewerkers: 
1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
2. Specifieke kennis, vaardigheden 
3. Reflectie, leren en ontwikkelen 

3.2.2 De werkwijze van de Zevenster. 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

De dienstroosters van medewerkers zijn zo ingeregeld dat op de intensieve zorgmomenten voldoende 
gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. Daarnaast is er altijd (24/7) een verpleegkundige 
beschikbaar die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van de Specialist Ouderen Geneeskunde. 
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In het totaal zijn er overdag in de PG woningen (40 zorgvragers) minimaal  4 verzorgende IG en 1 
verpleegkundige (of 5 verzorgende IG) aanwezig.  
In de avond 4 verzorgende IG of 3 verzorgende IG en een verpleegkundige.   
Daarnaast is er nagenoeg gedurende de gehele dag per 8 zorgvragers  een 2e dienst ingezet als 
helpende, leerling IG  en/ of zorghulp.  
In de nacht is er 1 verzorgende IG of Verpleegkundige en 1 helpende aanwezig. De verpleegkundige 
achterwacht wordt gewaarborgd door de Zevenster en door de achterwacht van de coöperatie Thuis & 
Veilig. 
De  medische achterwacht wordt geleverd via Novicare (externe behandeldienst). De extramurale zorg 
heeft gedurende de gehele dag en avond  minimaal 1 verzorgende IG en of verpleegkundige  
ingeroosterd. 

Specifieke kennis, vaardigheden 

Het opleidingsniveau van medewerkers is geregistreerd in het medewerkers informatie systeem. Bij 
aanname wordt door P&O een diplomacheck en een check op BIG-registratie gedaan.  
Het opleidingsbeleid valt organisatorisch onder P&O. 
Alle BIG handelingen/voorbehouden handelingen worden geregistreerd en cyclisch getoetst.  
 
Om de juiste dingen goed te kunnen doen zijn er voldoende en goed gekwalificeerde en gemotiveerde 
medewerkers nodig. Opleiden en scholing wordt gezien als een belangrijk middel om dit te bereiken. 
Drie elementen spelen daarin een belangrijke rol. De Zevenster ziet het als haar taak om nieuwe 
(jonge) mensen goed op te leiden voor een toekomstige baan in de zorg.  
Daarnaast wil de Zevenster dat haar medewerkers goed geschoold zijn en blijven en kennis houden 
van de ontwikkelingen binnen de zorg.  
Tot slot wil de Zevenster met het aanbieden van opleidingen en cursussen haar medewerkers verder 
motiveren om de juiste dingen ook goed te kunnen doen.  
 
Deze drieslag van opleiding, (bij)scholing en cursussen kunnen worden uitgewerkt in een drietal 
doelstellingen te weten:  

 De Zevenster is en blijft een erkend leerbedrijf; 

 De Zevenster voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van verplichte scholing; 

 De Zevenster biedt aan individuele medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

De Zevenster werkt met contactverzorgenden voor haar al zorgvragers. Afgesproken is dat hier 
maandelijks extra tijd voor gereserveerd wordt om aan deze taken te kunnen voldoen.  
Er is veel behoefte aan scholing en nascholing , er zijn hiervoor uitgebreide mogelijkheden. Deze zijn 
omschreven in het opleidingsbeleid van de Zevenster.  
Gezien de grote behoefte en de noodzaak om zelf mensen op te leiden en te binden aan onze 
organisatie wordt dit zeer binnenkort herzien en ruim aangepast.  
Er zijn tevens plannen om een (deels) eigen behandeldienst op te zetten binnen de Zevenster om 
onze deskundigheid op het gebeid van dementie te vergoten, medewerkers te ontwikkelen en te 
scholen.  
De toenemende zorgzwaarte en de daarbij behorende deskundigheid vragen bovendien om 
deskundig en goed opgeleide medewerkers. 

3.2.2 Uitdagingen voor de Zevenster.  

Aandacht, aanwezigheid en toezicht  

Het  toezicht op de huiskamers moet buiten de piektijden om verder uitgebreid worden door inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers/ sociaal netwerk en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Naast 
toezicht biedt dit mogelijkheden voor welzijnsbevordering voor onze zorgvragers. 

Specifieke kennis, vaardigheden 

De kwaliteit van het leerbedrijf blijven bewaken ondanks de forse toename van medewerker die een 
opleiding volgen of gaan volgen. Medewerkers faciliteren  in de veelvoud van taken die op hen afkomt 
m.b.t. opleiden, deskundigheid en kwaliteit. 
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Reflectie, leren en ontwikkelen 

Idem als hierboven. 

3.3 Gebruik van hulpbronnen  

3.3.1 Inleiding  

Bij het aangaan van een zorgovereenkomst tussen de zorgvrager en de organisatie komt ook de 
relatie met elkaar in beeld en deze komt tot uitdrukking in het zorgplan. Om de juiste zorg te kunnen 
verlenen moeten een aantal voorwaarden aanwezig zijn, zoals bv ICT, kennis, de huisvesting, 
samenwerkingsovereenkomsten ed. 

3.3.2 De werkwijze van de Zevenster.  

Het gebouw 

De Zevenster heeft een oud gebouw. Duidelijk is dat binnen afzienbare tijd een ingrijpende 
aanpassing c.q. nieuwbouw noodzakelijk is. Uitwerking is in voorbereiding zodat de zorgverlening in 
een goed geoutilleerde omgeving geleverd kan blijven worden. Daarin worden de randvoorwaarden 
zoals Domotica etc. meegenomen. 

Technologie 

De Zevenster is momenteel druk bezig om de zorgalarmering en het telefoonsysteem te vernieuwen 
zodat de continuïteit hiervan geborgd blijft.  
Verder staat vernieuwing van de ICT omgeving op de planning waarbij de mogelijkheden tot mobiel 
werken meegenomen wordt. 
Materialen en hulpmiddelen die de Zevenster heeft worden met een onderhoudscontract 
onderhouden.  Het Hoofd Interne Service onderhoud deze contracten.  

Facilitaire zaken 

De Zevenster heeft nog een gedeeltelijke keuken, hier worden de maaltijden voor het restaurant en de 
zorgafdelingen geregenereerd. Op een aantal van de kleinschalige woonvormen wordt door de zorg 
gekookt. Voor zorgvragers thuis worden maaltijden 2 of 3 keer per week rondgereden.  
Verder heeft de organisatie een wasserij waarin de kleding van zorgvragers wordt gewassen.  
De BHV, het ontruimingsplan en de scholing worden periodiek herzien of opnieuw geschoold. 
Voor effectieve preventie van de Legionella in het watersysteem hanteren we een legionella 
beheersplan. 
In 2016 zijn aanpassingen aan het gebouw gedaan om de veiligheid van onze zorgvragers en 
medewerkers te kunnen blijven garanderen. 

3.3.3 Uitdagingen voor de Zevenster.  

Het gebouw 

De verwachting is dat in 2018 een ver uitgewerkt plan ontwikkeld is voor het huisvestingsvraagstuk. 
Belangrijkste knelpunt zal het vergunningen traject zijn. 

Technologie 

De kunst is om de  ICT zodanig te verbeteren zodat mobiel werken mogelijk is en investeringen die 
niet mee kunnen naar de renovatie of nieuwbouw te minimaliseren. 

3.4 Gebruik van informatie  

3.4.1 Inleiding  

Het beschikken over  ervaringen van de zorgvragers betreffende de zorg- en dienstverlening is van 
essentieel belang om de kwaliteit te verbeteren. Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie 
heeft tot doel inzet van mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en 
verbeteren van zorg te ondersteunen, als ook het bieden van informatie aan zorgvragers en hun 
naasten opdat zij er gebruik van kunnen maken. 
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In dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden drie thema’ s onderscheiden als het gaat om gebruik 
van informatie: 
1. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
3. Openbaarheid en transparantie 

3.4.2 De werkwijze van de Zevenster.  

De Zevenster voert minimaal jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de zorgvragers van 
de Zevenster. Dit wordt gedaan door Zorgkaart Nederland, de organisatie verwijst op de website naar 
de resultaten hiervan. 
Na opname vindt er een gesprek plaats over het proces van opname alsmede de eerste ervaringen 
met de zorgverlening. Deze ervaringen worden niet alleen benoemd maar ook middels cijfers 
gekwantificeerd. 
Bij elke zorgplanevaluatie wordt de klanttevredenheid gemeten door een gesprek tussen de 
contactverzorgende en de zorgvrager.  
De NPS score is onderdeel van de vragenlijst van Zorgkaart Nederland en de eigen evaluatielijsten 
die gebruikt worden in de organisatie. Deze scores wordt elk kwartaal geëvalueerd en op de website 
gepubliceerd. 

3.4.3 Uitdagingen voor de Zevenster 

Continuïteit in registratie en evaluatie moet goed geborgd zijn 
Scores opnemen in de juiste lijsten. 
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4 Plan van aanpak  

De in het kwaliteitsplan opgenomen aandachtspunten zijn onderdeel van het lopende jaarplan en het 
jaarplan 2018 - 2021 

4.1 Overzicht van verbeterpunten en plan van aanpak  

In het voorgaande hoofdstuk is uitgewerkt hoe de Zevenster werkt aan de in het Kwaliteitskader 
genoemde punten en heeft tevens per onderwerp de verbeterpunten genoemd. In dit hoofdstuk is een 
opsomming gemaakt van de verbeterpunten en de wijze waarop we deze punten gaan uitwerken. 
 

Item Verbeterpunten Werkwijze Tijd 

Persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning 

Bewustwording Zorgvisie 
en kwaliteitskader 

Scholing en begeleiding 
medewerkers. 

Q1 2018 

 
 
 
Wonen en Welzijn 

Bewustwording 
zingevingsvraagstukken 

Scholing en begeleiding 
medewerkers. 

Q1 2018 

Ontwikkelen kaders 
dagbesteding 

Per woning wordt er een 
dagbestedingsprogramma 
opgesteld. 

Q1 2018 

Integratie zorg en welzijn Met ingang van Q1 2018 zullen 
er zorghulpen welzijn geworven 
worden het streven is dat deze 
Q2 2018 kunnen starten en 
zullen een scholing gaan volgen 
voornamelijk gericht op welzijn. 

Q2 en 
verder 
2018 

Verder ontwikkelen 
familieparticipatie 

Starten met een pilot op de drie 
woningen PG. 

Q2 2018 

Begeleiding vrijwilligers Zullen er gesprekken gevoerd 
worden en de tevredenheid zal 
getoetst worden. 

Heel 2018 

Ontwikkeling en realisatie 
van nieuw- c.q. 
verbouwplannen 

Plan en realisatie 
ontwikkelingen. 

2021 

 
 
Veiligheid 

Centrale registratie 
ziekenhuisopnames 

Onderzoeken of de 
ziekenhuisopnames in het 
zorgregistratiesysteem 
opgenomen kunnen worden, 
zodat hier monitoring op kan 
plaats vinden. 

Q1 2018 

Beleidsontwikkeling 
preventie acute 
ziekenhuisopnames 

Nadat de registraties centraal 
worden verzameld, zal aan de 
hand van de analyses een 
beleidsontwikkeling plaats gaan 
vinden. 

Q3-4 2018 

Fixatievrije instelling De organisatie heeft ster 1 
bereikt, acties om te gaan naar 
ster 2 zullen worden uitgezet. 

Q4 2018 

 
Kwaliteit 

Vormgeving lerend 
netwerk 

Huidige netwerk verstevigen. Q4 2018 

Samenvoeging 
Kwaliteitsplan en jaarplan 

Het jaarplan integreren in het 
kwaliteitsplan. 

Q3 2018 

Leiderschap, 
Governance en 
Management 

Uitdragen kernwaarden 
en visie 

Actualiseren website de 
Zevenster. 
Het uitdragen van kernwaarden 
en visie zijn vertaald in het 
gehele jaarplan. 

2018 

Capaciteit, kwaliteit , 
toezicht en 
inspraakorganen 

De inspraakorganen van de 
organisatie hebben een 
zodanige samenstelling dat zij 

2018 
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een afspiegeling zijn van de 
organisatie.  Zowel de 
inspraakorganen als de 
organisatie streven eenzelfde 
doel met elkaar na. 

 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
samenstelling 

Borging in de continuïteit 
van bekwaam (hoger 
opgeleide) medewerkers 

De doorstroom van 
medewerkers naar een hoger 
opleidingsniveau wordt sterk 
bevorderd door een actief 
opleidingsbeleid. 

2017/2018 

(para) Medische 
expertise 

Het inzetten van een 
muziektherapeut.  
De organisatie evalueert de rol 
van de behandeldienst. 

2018 

Uitbreiding toezicht 
huiskamers 

Inzet van vrijwilligers, 
mantelzorgers/ sociaal netwerk 
en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Q2 2018 

Versterking kennis en 
vaardigheden 

Bewaking kwaliteit v/h 
leerbedrijf  
Medewerkers faciliteren m.b.t. 
opleiden, deskundigheid en 
kwaliteit. 

2017/2018 

Hulpbronnen Uitwerking 
huisvestingsplan 

Definitief bouwplan. Eind 2018 

 Verbetering en 
versterking ICT omgeving 

Ontwikkeling en Implementatie 
nieuw ICT omgeving. 

Zomer 
2018 

Informatiegebruik Borging continuïteit 
registratie en evaluatie 

De organisatie heeft helder hoe 
en op welke wijze de gewenste 
managementinformatie gebruikt 
en verwerkt zullen gaan 
worden. 

2018 

 
 

5 Verbeterparagraaf 

Voor dit onderdeel verwijzen wij naar de lopende jaarplan en het jaarplan 2018 - 2021 


