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1 Inleiding 

Bijgaand treft u het kwaliteitsverslag van de Zevenster aan. Dit verslag is gebaseerd op ons 
kwaliteitsplan 2017 welke het gevolg is van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. De 
uitgangspunten van het kwaliteitskader zijn de leidraad voor ons kwaliteitsplan 2017. 
In dit verslag willen we u inzicht geven wat onze vorderingen van de in het kwaliteitsplan 2017 
genoemde punten zijn en geven we op sommige onderdelen aan welke vorderingen er tot op heden 
geweest zijn. 

2 Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten  

2.1 Doelen 2017 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Zorgvragers hebben meer nodig dan zorg alleen! 
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.  
 
Resultaat; 
- aanvraag voor 1

e
 ster fixatievrije instelling is in behandeling, aanvraag 2

e
 ster volgt naar verwachting 

in het najaar van 2018. 
 
Zorgplan 
Iedere zorgvrager heeft een elektronisch zorgdossier (Nedap) en een daarbij horend uniek zorgplan 
uitgaande van de vier domeinen 
 
Resultaat 
- Binnen 24 uur beschikt elke zorgvrager  over een voorlopig zorgplan, na 6 weken wordt deze formeel 
vastgesteld.  
 
Bewustwording Zorgmedewerkers visie 
Medewerkers van de Zevenster zijn zich voldoende bewust van de zorgvisie van de Zevenster en het  
kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
 
Resultaat 
- specifieke scholing en begeleiding  voor medewerkers is in werking en op onderdelen in 
voorbereiding. 

2.2 Doelen 2017 Wonen en welzijn  

Zingeving 
In het doen en laten wordt er door alle medewerkers stil gestaan bij en aandacht geschonken aan de 
specifieke levensvragen van onze zorgvragers.  
 
Resultaat 
- specifieke scholing en begeleiding  voor medewerkers is in werking en op onderdelen in 
voorbereiding. 
- start ethische commissie in het najaar 2018. 
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Zinvolle tijdsbesteding 
Het leefritme en leefgewoonte is het uitgangspunt van de zorgvragers in de Zevenster.  
 
Resultaat 
- Met de zorgvrager en z.n. de mantelzorg worden er afspraken hoe het welzijn en eigen 
mogelijkheden binnen de zorg vorm gegeven kan worden.  
- De Zevenster is in 2018 gestart met assistenten welzijn op alle woningen. 
 
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.  
 
Resultaat 
- De Zevenster draagt zorg voor een individuele invulling en vakbekwame uitvoering op elk van deze 
items. De investeringen en inzet in opleiding en onderhouden van de kennis is aanzienlijk verhoogd 
- De persoonlijke informatie en afspraken worden in het zorgplan van de zorgvrager opgenomen. 
 
Familieparticipatie  
De Zevenster wil mantelzorgers een heldere en prominente plek in de zorgverlening  geven.  
 
Resultaat 
- Mantelzorgers hebben middels Carenzorgt, digitale toegang tot de verslaglegging over de dagelijkse 
zorgverlening en kunnen hierover direct met de verzorgenden communiceren. 
- Er is intensief contact met het sociale netwerk van de zorgvrager. 
- Als de zorgvrager het wenst wordt deelname van de mantelzorger aan o.a. het MDO gevraagd. 
- Assistenten welzijn gaan actief het gesprek aan met de mantelzorgers over het welzijn van onze 
zorgvragers. 
 
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.  
 
Resultaat 
- Het vrijwillerbeleid wordt in Q2 2018 geactualiseerd. 

2.3 Doelen 2017 Veiligheid 

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. 
 
Resultaat; 
- De MIC is opnieuw ingericht en levert met regelmaat rapportages en adviezen. 
- De medicatievoorraad is gecentraliseerd. 
- De medciatiecommissie doet actief voorstellen ter verbetering en neemt een “kijkje bij de buren”. 
- Het aantal medicatie incidenten is dalende. 

Decubituspreventie; 

Uniformiteit 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. 
 
Resultaat; 
- Scholing wondzorg heeft in maart 2018 plaatsgevonden voor verzorgende IG en verpleegkundigen. 
- Triageverpleegkundigen zijn gestart met een vast werkoverleg met de leidinggevende somatiek 
- Vilansprotocolen zijn per 01-01-2018 geimplementeerd binnen de Zevenster. 
- Klinische lessen worden in eigen skillslab verzorgd door de opleidingscoordinator. 
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- Deskundigheidspaspoort van alle medewerkers is eind 2018 up to date. 
- 23 medewerkerszijn gestart met opleidingen helpende, vig, GPV en verpleegkundige. 
 
Gemotiveerd gebruik van Vrijheid Beperkende Maatregelen; 
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. 

 
Resultaat; 
- Acties voor het behalen van de 1

e
 en 2

e
 ster zijn gepland voor 2018 

 
Preventie acute ziekenhuisopname; 
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. 
 
Resultaat; 
- Intensieve scholingen en opleidingen vergroten de deskundigheid van de medewerkers. 
- Commissies tillen, medicatie, palliatieve zorg, wondzorg, BOPZ, welzijn , continentie, voeding / 
Haccp, diabetes, fysieke belasting  en infectie zijn opnieuw geinstalleerd en vergaderen in frequentie 
met vaste agneda’s en besluitenlijsten. Geven adviezen aan de leidinggevenden. 
- Ieder team heeft aandachtvelders. 

2.4 Doelen 2017 Leren en verbeteren van kwaliteit  

Kwaliteitsmanagementsysteem 

De Zevenster is in 2018 gecertificeerd conform de ISO 9002-2015 en heeft een digitaal Kwaliteits 
Management Systeem in de vorm van een programma waar met procesflows wordt gewerkt. 
 
Resultaat 
- de voorbereiding zijn gerealiseerd 

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

Het kwaliteitsplan van de Zevenster wordt in 2018 integraal onderdeel van het meerjarenplan.  
 
Resultaat 
- wordt in 2018 opgepakt 

Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Het kwaliteitsverslag is een separaat onderdeel van de jaarverantwoording en de kwartaal evaluaties 
van het jaarplan.  
 
Resultaat; 
- Over 2017 is een kwaliteitsverslag gemaakt worden conform de vereisten van het kwaliteitskader 
2017. 
 
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.  
 
Resultaat; 
- de voorbereidingen tot het aantrekken van een eigen opleidingscoördinatoren en vergroten van het 
opleidingsbudget zijn in de jaarplannen meegenomen. 
- Er is een actief scholing en opleidingsbeleid, doel 2018 is minimaal 25 medewerkers volgen een 
zorggerelateerde opleiding. Actueel en gepland 9 Vig in opleiding, 5 helpende, 5 verpleegkundige, 3 
GPV. 
- Assistenten welzijn inerne scholingen dementie, gedrag, voeding zijn gepland. 
- Zorgassistenten doorlopende 2 wekelijkse  interne scholing door opleidingscoordinator. 
- Alle medewerkers hebben eind 2018 aan actueel deskundigheidspaspoort 
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- Digitalisering leerlingvolgsysteem in 2018,  
- Mogelijkheid tot E-learning voor alle medewerkers  uiterlijk 2019. 
- Er wordt actief gestuurd op aanwezigheid van de juiste deskundigheden per woning gedurende de 
24 uurs zorg. 
- Er is een intensieve samenwerking met derden als Veilig Thuis (24 uurs achterwacht 
verpleegkundige zorg / triage). 
-Opleidingscoördinator heeft minimaal verpleegkundige achtergrond. 
 
Deel uitmaken van een lerend netwerk 
De Zevenster haalt kennis/kunde, ervaring/interesses en vaardigheden uit verschillende 
samenwerkingsverbanden en  netwerkgroepen.  
 
Resultaat; 
De Zevenster sluit aan bij de diverse netwerkgroepen; 

 Samenwerking met Orion en IJsselmonde-Oost. 

 Bestuurlijk overleg collega instellingen Zellingen, Zorgpartners en Cedrah. 

 Transmuraal Netwerk Midden-Holland. 

 Care2Care. 

 Actiz brancheorganisatie, 

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

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

2.5 Doelen 2017 Leiderschap, Governance en management  

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 
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 inspraakorganen en toezichthouder(s) 
De inspraakorganen 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.  
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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. 

2.6 Doelen 2017 Medewerkerssamenstelling  

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. 
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.  
Alle BIG handelingen/voorbehouden handelingen worden geregistreerd en cyclisch getoetst.  
 
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.  

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.  
De toenemende zorgzwaarte en de daarbij behorende deskundigheid vragen bovendien om 
deskundig en goed opgeleide medewerkers. 

2.7 Doelen 2017 Gebruik van hulpbronnen  

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. 
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Technologie 
De Zevenster heeft de zorgalarmering en het telefoonsysteem vervangen.  
Materialen en hulpmiddelen die de Zevenster heeft worden met een onderhoudscontract 
onderhouden.  
 
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 2018 worden aanpassingen aan het gebouw gedaan om de veiligheid van onze zorgvragers en 
medewerkers te kunnen blijven garanderen. 

2.8 Doelen 2017Gebruik van informatie  

In dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden drie thema’ s onderscheiden als het gaat om gebruik 
van informatie: 
Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
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. 
 
Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
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. 
 
Openbaarheid en transparantie 
Alle gegevens welke de Zevenster verplucht is om openbaar te maken worden op onze website 
geplaatst en z.n. bij de controlerende instanties aangeleverd. 


