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Voorwoord 

Dit kwaliteitsverslag gaat over het jaar 2017, het jaar waarin het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is 

geïntroduceerd. Stichting woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft in 2017 een kwaliteits 

ontwikkelplan geschreven die is gebaseerd op dit Kwaliteitskader. Dit plan, genaamd Groen, loopt 

door tot medio 2019. In dit verslag zal aan de hand van de pijlers verslag worden gedaan van de 

activiteiten in 2017. Als bijlage wordt het plan Groen bijgevoegd. Per pijler wordt aangegeven wat 

goed gaat en wat beter kan.  

Het Hooge Heem 

Het Hooge Heem is een stand-alone woonzorglocatie in de gemeente Grootegast. Het Hooge Heem 

wil een omgeving faciliteren die zoveel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënt, 

zodat deze zijn leven op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Zij streeft naar een 

klantgerichte benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt 

vormen te allen tijde het uitgangspunt. Het Hooge Heem wil dit met haar betrokken, professionele 

medewerkers in samenwerking doen met de familie, de vrijwilligers en alle betrokken bij de 

individuele cliënt. 

Gastvrijheid, Vertrouwdheid en Professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden. Het Hooge Heem is 

een platte organisatie. De directeur bestuurder staat dicht op het primaire proces. Hij is de voorzitter 

van het management team. Deze bestaat uit twee leidinggevenden zorg, een leidinggevende eten en 

drinken en een leidinggevende facilitair. Het primaire proces wordt vormgegeven door het 

verzorgende en verplegende personeel. De medewerkers schoonmaak en keuken completeren het 

team voor de totale dienstverlening. De behandeling en de ondersteuning wordt in nauwe 

afstemming georganiseerd met een aantal vaste huisartsen, eerste lijns paramedische behandelaars 

en met de psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en paramedici van de Zonnehuis Groep. 

Met huisartsenpraktijk Dekker en Rademaker wordt intensief samengewerkt. Er is nauwe 

afstemming over hoe de zorg wordt vormgegeven. Samen met de specialist ouderengeneeskunde 

van de Zonnehuisgroep worden gezamenlijke Multi disciplinaire overlegmomenten gehouden.  

Met de Zonnehuisgroep is een meerjaren-overeenkomst afgesloten om de functie behandeling te 

organiseren voor de cliënten met een hogere zzp. 

Het Hooge Heem staat in nauwe verbinding met haar omgeving. De gemeente Grootegast wordt 

actief betrokken bij de voortgang en de ontwikkeling van Het Hooge Heem. Op het gebied van de 

WMO biedt het Hooge Heem, in opdracht van de gemeente, de functie dagbesteding. 

Met het Zorgkantoor Groningen wordt structureel tweemaal per jaar overleg gevoerd. Er worden 

afspraken gemaakt over de productie en de voortgang en de ontwikkelingen van de organisatie(s) 

worden gedeeld. 
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Pijler 1: Samenwerking cliënt-informele zorg-professional 

Wat gaat goed, scholingstraject:  Er is in 2017 een traject succesvol afgerond om 10 medewerkers op 

te leiden tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. 

Deze medewerkers zijn, uitgaande van hun voorkeuren (zie pijler 3), verdeeld over de acht nieuw te 

vormen teams.  

De samenwerking met de familie is geïntensiveerd en er is een werkgroep geformeerd van 

verschillende disciplines en familie waarin de samenwerking met de familie centraal staat.  

In het ECD ONS zit een verwantenportaal. Afgelopen maart is deze applicatie in gebruik genomen. 

 

Wat gaat goed, BOPZ:  Het gebouw is gebouwd met als doel om BOPZ zorg te kunnen verlenen en 

voldeed daarmee aan die eisen. Daarnaast is er een procedure Uitvoering Wet BOPZ en toepassing 

vrijheid beperkende maatregelen geschreven. 

Op 16 november 2017 heeft een inspecteur van de inspectie voor volksgezondheid een bezoek 

gebracht aan Het Hooge Heem om te beoordelen of wij voldoen aan de BOPZ eisen. De inspecteur 

was tevreden met de wijze hoe deze zorg in Het Hooge Heem is georganiseerd en heeft de aanvraag 

goedgekeurd. Concreet betekent dit, dat cliënten van de 3 verpleegafdelingen waarbij deze zorg 

wenselijk is de BPOZ aangevraagd kan worden. Het wordt dus niet standaard voor alle cliënten van 

deze afdeling gedaan, maar dat wordt individueel bekeken. Wat kan beter: zie boven, meer 

uniformiteit in rapportages en verminderen regeldruk: Veilig vonken ! 

Wat gaat goed, Client tevredenheid: Op Zorgkaart Nederland worden evaluaties door familieleden 

ingevuld. In 2017 was de gemiddelde beoordeling een 8.1. 

In 2016 was dit een 8.2. Echter was dit een gemiddelde van 7 respondenten. In 2017 waren dat er 30.  

Wat kan beter: introductie van de kwaliteit verbeter cyclus: permanente monitoring van ervaren 

kwaliteit d.m.v.  360 meting van kwaliteit ervaren door bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers 

en behandelaren m.b.v. een verbeterapp. die in de teams wordt gebruikt.  

 

Wat kan beter: de cliëntdossiers bevatten weinig informatie over de cliënt (wensen, behoeften, 

waarden, levensgeschiedenis) De intake/anamnese gaan we nu binnen het ECD aanvullen met een 

persoonlijk profiel (ik-in-1-oogopslag) en een belevingsgerichte anamneselijst. Bedoeling is om voor 

alle cliënten samen de familie het gesprek hierover aan te gaan en deze informatie op te nemen in de 

leefplannen met belevingsgerichte doelen, waarop gerapporteerd wordt (methodisch werken!). 

Daarnaast worden nieuwe compacte lijsten voor MIC-meldingen en de risicoscan van Zorg voor Beter 

opgenomen in het ECD (uniforme rapportages en verminderen registratielast). Daarnaast vindt er 

een oriëntatie plaats naar een geschikte BI-tool om de maandelijkse rapportages van de 

basisindicatoren te genereren uit het ECD en op maat te maken voor de verschillende 

kwaliteitsrapportages 
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Pijler 2 Basis op orde- veilige zorg 

Wat gaat goed: MIC meldingen worden gemeld en is een onderdeel van veilige en verantwoorde 

zorg. MIC meldingen worden digitaal in ONS geregistreerd. De leidinggevende treffen indien nodig 

passende maatregelen en de MIC commissie evalueert de MIC meldingen.  

Zie bij pijler 1: de integratie van nieuwe en compacte lijsten waarop de MIC meldingen bijdragen aan 

minder regel en registratie druk maar dat wel op een verantwoorde en adequate manier de risico’s 

worden gemonitord.  

 

Wat kan beter: De MIC meldingen blijven een punt van aandacht. Met name het aantal valpartijen 

daalt onvoldoende.  

Er worden meerdere redenen genoemd voor het vallen, te weten: 

 Cliënten gaan naast een (po) stoel zitten. 

 Cliënten zakken door de knieën.  

 Cliënten struikelen over eigen benen/ voeten 

 Cliënten lopen zonder hulpmiddel terwijl ze die eigenlijk wel nodig zijn.  

 Cliënten vallen tijdelijk vaker door lichamelijke instabiliteit.  

 Vallen als gevolg van psychische onrust, met name bij dementeren.   

Hierop is onderzoek gedaan en is het volgende uitgekomen; 

 Medicatie; er is geen relatie te leggen tussen een specifiek medicijn en valpartijen.  

 Het aantal cliënten met een PG indicatie groeit. De valpartijen van deze doelgroep stijgt 

eveneens.  

 Op basis van de vragenlijst “Checklist Omgeving en Inrichting”, zijn er geen bijzonderheden 

gevonden waarop het vallen bij een cliënt verkleind kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan 

matjes/ tapijten en gebrek aan verlichting o.i.d. 

 Er zijn geen meldingen gedaan van valpartijen als gevolg van onjuist handelen door 

medewerkers.  

 Er is niet één ruimte of plek in een appartement of locatie aan te wijzen waar meer valpartijen 

worden genoemd.  

Conclusie: Er kan geen relatie worden gelegd met vallen als gevolg van gladde of natte vloeren. Het 

lijkt erop dat de cliënten populatie slechter en complexer wordt. Mede daardoor is de kans op vallen 

groter.  

MIC meldingen in verband met medicatie komt ook voor. Lange looplijnen en een grote groep 

cliënten waarvoor verantwoordelijkheid moet worden gedragen lijken hiervan vaak de oorzaak. De 

verwachting van de toekomstige teamindeling (zie pijler 3) is dat het aantal MIC melding met 

betrekking tot medicatie zal gaan dalen. Kleinere teams, meer nabijheid van medewerkers en meer 

bekende en vaste medewerkers. 

 

Wat gaat goed: Er wordt bij alle cliënten 2x per jaar een QuickScan uitgevoerd op de risicogebieden;  

• Valincidenten  

• Ondervoeding   

• Huidletsel/ Decubitus  

• Incontinentie  



 

6 
 

• Depressie  

• Medicatie 

De resultaten van deze scan worden in het multidisciplinaire overleg besproken en er worden 

adequate maatregelen genomen. Dit wordt gerapporteerd in het ECD 

Wat kan beter: ontwikkeling om maandelijks rapportages van deze basisindicatoren te genereren uit 

het ECD en op maat te maken voor een maandelijkse kwaliteitsrapportage. (oriënteren op een 

geschikte BI-tool)  

 

Wat gaat goed, scholingen: Er worden maandelijks klinische lessen gegeven. De aanwezigheid van 

deze klinische lessen is vrijwillig en de opkomst is meestal rond de 30-40 medewerkers. Hiervan 

worden registraties bijgehouden.   

wat kan beter: meer informatie/ scholing aanbieden in de vorm van E-learning. Medewerkers met 

part- contracten draaien vaak korte diensten en komen relatief vaak terug naar het werk. Met de 

komst van E-learning wordt de belasting voor de medewerker gereduceerd. 

 

Wat gaat goed: aandachtsvelders: In de belangstellingsgesprekken is geïnventariseerd welke 

medewerkers geïnteresseerd zijn om aandachtsvelders te worden voor de gebieden;    

 Diabetes mellitus,  

 Incontinentie 

 palliatieve zorg. 

Voor deze functies is veel belangstelling, er is sprake van een actieve en grote betrokkenheid bij de 

inhoud van het werk. 

De onderstaande aandachtsgebieden zijn al ingevuld met aandachtsvelders. 

 Wondverzorging 

 Ambulante compressie therapie 

 Decubitus. 

Wat kan er beter: zolang de scholing voor de ‘nieuwe’ aandachtsgebieden nog niet is gerealiseerd, 

borgen dat de specifieke zorg en aandacht wel wordt gegeven. 
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Pijler 3: Ruimte voor de professionals 

Wat gaat er al goed, de teamstructuur: Er is een teamstructuur gemaakt waar gekeken is naar 

zorgteams die integraal zorg verlenen aan eenzelfde doelgroep van maximaal 10 – 15 cliënten, te 

weten Individuele zorg of intensieve zorg. De teams worden opgebouwd uit medewerkers passend 

bij de ZZP en doelgroep vanuit het uitgangspunt van het Kwaliteitskader Verpleeghuizen. In de 

inrichting van de basisteams is de positie van de eerst verantwoordelijk verzorgende leidend 

geweest. Er waren relatief veel (38) EVV-ers. Door de kleine dienstverbanden en de keuze om de 

betrokkenheid optimaal te benutten is dit een keuze geweest. In het nieuwe model heeft elke EVV-er 

5-7 bewoners onder haar hoede en zijn er daardoor nog maar 16 EVV-ers. 

Per team zijn er 2 eerst verantwoordelijke verzorgenden die zijn belast met de gehele coördinatie 

van de zorg rondom de cliënten. Daarnaast zijn er medewerkers in de zorg (Verzorgende 3 –IG- en/of 

verpleegkundigen) die eindverantwoordelijke diensten werken en medewerkers die ondersteunende 

diensten hebben (Helpende). Tot slot zullen er woonassistenten in de huiskamers komen die 

verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de cliënten. Zij zullen voor een goede taakinvulling worden 

getraind.   

Er is een omschrijving van alle functies gemaakt met daarin de verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden. 

Om te inventariseren wat medewerkers ambieerden is er met iedereen een belangstellingsgesprek 

gevoerd waarin ze hun voorkeur konden aangeven over: 

 met welke doelgroep ze willen werken,  

 welke ambitie ze hebben voor participeren in werkgroepen GROEN, 

 welke opleidingswensen ze hebben.   

Op basis daarvan heeft het kern- en klankbordteam een teamindeling gemaakt. Vrijwel alle 

medewerkers zijn op hun eerste of 2e voorkeursplek geplaatst en werken daarmee allemaal op de 

doelgroep van hun voorkeur. Met de medewerkers waarbij dit niet is gelukt is een persoonlijk 

gesprek gevoerd. Uiteindelijk heeft plaatsing niet tot problemen geleid. 

De teamindeling is op 12 december 2017 bekend gemaakt bij de medewerkers.  

Wat kan beter: de traditionele manier van werken en denken gestoeld op het ‘oude verzorgingshuis’ 

is een kritische succesfactor in het anders aanvliegen en benaderen van het werk. Van taakgericht en 

instrumenteel medisch naar meer belevingsgericht en de focus op welzijn en welbevinden. Er is een 

visieontwikkeltraject gestart. 

 

Wat gaat er goed, de ergo-coaches:  Er is geïnventariseerd wie belangstelling heeft om ergo-coach te 

worden. De verwachting is dat zij in 2018 via een in company training zullen worden opgeleid. 

Hierover zijn reeds vergevorderde afspraken gemaakt met een aanbieder die de opleiding zal 

verzorgen. Voor dit onderwerp is veel belangstelling. De duurzame inzetbaarheid van de medeweker 

waarvan ook een relatief groot gedeelte ouder is dan 50 jaar, leeft behoorlijk. “Hoe kan ik er zorg 

voor dragen dat ik mijn werk langer volhoud.” 

Wat kan beter: tillen en transfers is ook een cultuur kwestie. Naast enthousiasme ligt er een gevaar 

op de loer dat het in de waan van de dag en de hectiek soms ook verleidelijk is om ‘traditioneel’ te 

tillen.  
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Pijler 4: Governance en bestuurlijk leiderschap 

De organisatiestructuur aan het begin van het jaar heeft plaatsgemaakt voor een compleet andere 

structuur. Was er sprake van een getrapte structuur met een directeur, een locatiemanager, een 

hoofdzorg en een teamleider, aan het einde van het jaar is er een nieuwe directeur aangesteld met 

twee leidinggevenden zorg. De bestaande structuur is vanuit het traditionele verzorgingshuis zo 

ontstaan. Per 40 bewoners is er een leidinggevende zorg die de bewoners en de familieleden kent en 

faciliterend is voor de medewerkers. Een leidinggevende geeft leiding en stuur aan 8 EVV-ers. Naast 

de EVV-er en de leidinggevende is de functie en rol van  twee kwaliteitsverpleegkundigen nieuw. Aan 

beide leidinggevende is een kwaliteitsverpleegkunidge gekoppeld.  Zij ondersteunt de medewerkers 

in de teams bij de implementatie van de processen op het gebied van kwaliteit.  

Wat kan er beter: meer begeleiding en aandacht voor deze nieuwe rollen. Door schaarste aan 

personeel, dit komt deels door vacatureruimte die is ontstaan door ruimere formatie inzet en 

vertrekkende collega’s die gekozen hebben om elders te werken, hierdoor kan geen extra personeel 

ingezet worden om aandacht te geven aan de beschreven nieuwe werkprocessen. 

Het reglement en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is in 2017 opnieuw vastgesteld. 

Door omstandigheden waren beide niet meer actueel. De invulling van nieuwe leden en daar 

bijpassende profielen zetten een belangrijke stap richting de good governanace code zoals die 

uitgevoerd gaan worden en al worden uitgevoerd.  

Wat gaat er goed: Het ziekteverzuim was de afgelopen 2 jaren structureel rond de 10%. Die is nu 

gereduceerd naar 4%. Een belangrijke verklaring van deze daling komt door de uitstroom van een 

aantal langdurig zieke collega’s in de WIA. Er is ook veel aandacht geweest aan verzuimbegeleiding 

en re integratie op de werkvloer. 
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Pijler 5: Openheid, transparantie en besturing 
 

Een kernwaarde van GROEN is transparantie. Over alles wat er wordt gedaan wordt openheid van 

zaken gegeven naar de organisatie.  

Gedurende de zomer ’17 zijn er door het kern- en het klankbordteam voorbereidende 

werkzaamheden gedaan. De medewerkers werden intussen door de directeur via nieuwsbrieven 

geïnformeerd.  

Toen het plan van aanpak goedgekeurd was, is deze ter inzage als een spoorboekje op alle afdelingen 

gelegd en geïmplementeerd in de werkoverleggen. In oktober van 2017 is er een plenaire 

bijeenkomst geweest met alle medewerkers waarin het plan is gepresenteerd. 

Wat goed gaat is de betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers.  

Wat beter kan is de verdere professionaliseringsslag: meer planmatig werken, meer functioneel 

communiceren en samenwerken. Ook de ontwikkeling van een planning en control cyclus met 

managementinformatie en stuur- informatie kunnen worden verbeterd.   
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Pijler 6: Samen leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) 

Er is in Het Hooge Heem gekozen om te gaan werken met de KVC van Vilans. Het doel hiervan is om 

de doelen per team vast te stellen en de kwaliteit van de voortgang hiervan volgens de PDCA cyclus 

te volgen. De intentie is om medio 2018 te beginnen. Alle medewerkers, cliënten, familieleden, 

behandelaren en vrijwilligers worden geïnstrueerd zodat ze weten hoe ermee gewerkt moet worden.  

 

Lerend netwerk bestuurders 

Er is een lerend netwerk tussen de bestuurders van Vredewold Leek, Residentie Buitenzorg 

Groningen, Westerholm Haren en Buurtzuster Zuidlaren opgezet. In de vergaderingen worden 

ervaringen rondom Kwaliteitverbetertrajecten uitgewisseld. Er is een frequentie van 1 keer per zes 

weken en er wordt gewerkt met een afsprakenlijst. 

De volgende stap die gezet gaat worden, is uitwisseling van medewerkers op de werkvloer. Een 

eerste concrete gezamenlijke actie is de uitwerking/ implementatie van de AVG. In de loop van 2018 

gaan medewerkers bij elkaar auditen. De bestuurder delen de jaarverslagen, kwaliteitsverslagen en 

jaarverslagen. 

 

Medewerkersmonitoren onderzoek 

Er is in het najaar 2017 een medewerkersmonitoren onderzoek gedaan. Er was een respons van 58%. 

Wat beter kan is regie en verantwoordelijkheid rondom inzet van uren en planning. 
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Bijlage A: personeelssamenstelling 

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem werkt vanuit een belevingsgerichte benaderingswijze. De vraag 

van de cliënt is het uitgangspunt van ons werk. De samenstelling van onze medewerkers is hierop 

afgestemd. De afgelopen jaren is er een groot scholingstraject ingezet vanuit de principes van 

belevingsgerichte zorg. Rondom een groep bewoners werken meerdere verzorgende die de opleiding 

hebben gevolg tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie.  

Om veilige en verantwoorde zorg te bieden zijn er verpleegkundigen niveau 4 opgeleid. Op deze 

manier is Het Hooge Heem in staat om 7 X 24 uur een verpleegkundige beschikbaar te hebben voor 

de steeds complexere zorgvraag. 

Opleiding en scholing is de afgelopen jaren een belangrijk hulpmiddel geweest om in de volle breedte 

een actuele adequate personeelssamenstelling te hebben. Alle medewerkers in de zorg hebben een 

eigen opleidingportfolio en er worden in de volle breedte veel mogelijkheden geboden om scholing 

en klinische lessen te volgen op de werkvloer. 

personeelssamenstelling december 2017 

 129 medewerkers, totaal 62,9 fte 

 26 fte verzorgende-ig 

 7 fte verzorgende 

 5 fte helpende 

 4 fte verpleegkundige niveau 4 

 1,7 fte verpleegkundige niveau 4/ teamleider meewerkend 

 2 fte leerling verpleegkundige niveau 4 

 0.7 fte verpleegkundige niveau 5 

 2 fte activiteiten begeleider 

 2 fte kok 

 4 fte keukenmedewerker 

 3 fte facilitair medewerker 

 1 fte administratie medewerker/ receptie 

 2 fte onderhoud/ techniek 

 2,5 fte management/ staf/ directie 

Meer dan 90% van de contracten is voor onbepaalde tijd. Het Hooge Heem heeft een platte 

organisatiestructuur. Een overhead van minder dan 6 %. Het verzuimpercentage over 2017 was 

gemiddeld 7%. 

In verband met de overname van de nabijgelegen Woonhaven van de Zonnehuisgroep Noord geeft 

het instroompercentage een vertekend beeld. In juni is bijna 10 fte aan nieuwe medewerkers 

bijgekomen. 

 instroom nieuwe medewerkers: 11,3 fte 

 uitstroom 2,3 fte 

Ratio personeelskosten versus opbrengsten: 67% 
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Bij Het Hooge Heem werken ruim 130 vrijwilligers: 

 chauffeurs voor de dagopvang en toertochtjes 

 chauffeurs voor distributie van uitbrengmaaltijden 

 vrijwilligers voor ondersteuning in het restaurant 

 vrijwilligers voor welzijnsactiviteiten centraal georganiseerd en op de woongroepen 

 vrijwilligers voor individuele begeleiding van bewoners. 
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Bijlage B: Gebruik van hulpbronnen 

Wat gaat goed en wat vraagt aandacht. Wij zijn tevreden met de samenwerking met de apotheek en 

de samenwerking met de huisartsen en de specialist ouderen geneeskunde. Er wordt gewerkt in een 

geïntegreerd registratiesysteem. 

In 2017 zijn er een Tovertafel en een Qwiek-up aangeschaft. Met deze twee apparaten zijn wij beter 

in staat om het welzijn en belevingsgerichte aandacht te verstevigen. Medewerkers zijn 

geïnstrueerd/ geschoold voor deze apparaten.  

In 2017 is de voormalig Woonhaven onderdeel geworden van Het Hooge Heem. Het gebouw en de 

inventaris zijn aangepast op de huisstijl van HHH. concreet betekent dit dat alles is geverfd en 

voorzien van nieuw meubilair. 

Wat beter kan is optimalisatie van de aanwezig ICT applicaties. Alle mogelijkheden worden niet 

benut. Er is een breed traject in gang gezet om het ECD te optimaliseren, een nieuw roosterpakket 

aan te schaffen, een self service module voor de medewerkers om loon en verlof in te zien is 

inmiddels succesvol ingevoerd. In 2018 zal mbv een nieuw roosterpakket een grote stap worden 

gezet in meer eigen stuur en autonomie mbt werken en werktijden.  

Op de tilliften wordt een track en trace systeem geplaatst om te onderzoeken hoe vaak de liften  

waar worden gebruikt. Hierdoor kan in kaart worden gebracht of er liften zijn die niet of 

onvoldoende efficiënt worden gebruikt. Hierop zullen dan passende maatregelen worden genomen 

met als uitgangspunt dat de hulpmiddelen de medewerkers zoveel mogelijk ontlasten.  
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Bijlage C: gebruik van informatie 

Het verwantenportaal: ONS (Nedap) wordt uitgerold in 2018. De App tbv de kwaliteitsverbetercyclus 

eveneens in 2018.  

Er is een personele scan gemaakt die veel informatie geeft om gericht mee aan de slag te gaan. De 

inrichting van een nieuwe herijkte functieopbouw, functiebenaming en adequate administratieve 

beheersing van de alle data vragen veel nadere uitwerking.  

Momenteel vindt er een oriëntatie plaats voor een BI-tool waarmee de risicovolle zorgprocessen 

actueel en ondersteunend kunnen worden gepresenteerd. 
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Bijlage D: plan Groen 


