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Voorwoord 

 

In de dagelijkse praktijk wordt door zorgverleners continu aan verbetering van zorg gewerkt. Om te 

evalueren of de continue verbetering van zorg de gewenste resultaten biedt, wordt jaarlijks een meting 

gedaan in de vorm van het Kwaliteitsverslag Zorg en Wonen De La Rey (Z&W DLR). Het Kwaliteitsverslag 

beschrijft de resultaten van de doelen en acties die opgenomen zijn in het Kwaliteitsplan. Het 

Kwaliteitsplan en verslag bieden samen inzicht in de continue verbetering van zorg op de afdeling. Het 

Kwaliteitsplan en verslag voldoen aan de gestelde eisen in het 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 2021'.  

 

Uit het Kwaliteitsverslag afdeling Zorg en Wonen DLR 2020 blijkt dat er in 2020 hard gewerkt is aan 

medicatieveiligheid, verminderen van de registratielast, palliatieve zorg, taakomschrijving van de 

vrijwilligers en de voorbereidingen voor de verbouwing van de keuken. De interimmanager en traject 

coördinator hebben meer structuur en rust gecreëerd op de afdeling. In 2021 is de interimmanager 

vervangen door de Manager Zorg. Door de uitbraak van Corona en de bijbehorende maatregelen heeft dit 

invloed gehad op een aantal geplande acties uit het Kwaliteitsplan 2021. Gelukkig zijn er in 2021 geen 

positief geteste cliënten geweest op de afdeling en is minstens 85% van de cliënten inmiddels 

gevaccineerd. Door de coronamaatregelen is er minder fysiek contact geweest met de ketenpartners dan 

beoogd. Eén van de acties voor het komende jaar is dan ook het versterken van het contact met de 

ketenpartners. Het toenemende complexe gedrag van cliënten blijft ook in 2022 een uitdaging voor de 

medewerkers. 
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1. Kessler Stichting, afdeling Zorg & Wonen DLR 

Binnen de productgroep Zorg en Wonen biedt de Kessler Stichting hoogwaardige langdurige zorg op drie 

verschillende afdelingen die aan elkaar gerelateerd zijn maar met elk hun eigen expertise. 

Het betreft de volgende drie afdelingen: 

1.Zorg en Wonen -De La Rey  

2.Zorg en Wonen –Viljoen 

3.Zorg en Wonen –Toussaint 

Op deze afdelingen ontvangen cliënten zorg en maatschappelijke ondersteuning vanuit een professioneel 

multidisciplinair team met kennis en expertise op meerdere domeinen. 

 

De afdeling Zorg & Wonen De la Rey (Z&W DLR) is een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen met 

een geschiedenis van dak en thuisloosheid en een gecombineerde zorgvraag. Er verblijven cliënten die in 

een kwetsbare psychische, lichamelijke en sociale toestand verkeren. Vaak speelt verslavingsproblematiek 

een rol. Veel cliënten hebben als gevolg van hun dak- en thuisloosheid hulp nodig bij het regelen van 

sociaalmaatschappelijke zaken zoals problemen met schulden enz. De ernstige psychische aandoeningen, 

verslavingen en gedragsproblemen van cliënten zijn de laatste jaren toegenomen waardoor ook de 

complexiteit in zorg is toegenomen. Al deze zaken vragen een andere ondersteuning dan bij een regulier 

verpleeghuis.  

 

De begeleiding probeert positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor de cliënt door hen een 

langdurige, plezierige en veilige woonplek te bieden waarbij de behoeften van de cliënt centraal staat. De 

geboden begeleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling, herstel, stabilisatie van psychische en/of 

somatische problematiek en het voorkomen van een terugval of verergering van psychische en/of 

somatische klachten. Het team Zorg en Wonen vindt het belangrijk dat de zelfstandigheid van de cliënt 

behouden en/of bevorderd wordt. Cliënten wordt een zinvolle dagbesteding geboden die aansluit bij 

persoonlijke interesses. Daarnaast is er aandacht voor de administratie van een cliënt en wordt hulp 

geboden bij het op orde krijgen van de financiën.  

 

1.1 Kwaliteitsplan acties en eisen 

Het team is in 2021 aan de slag gegaan met de acties uit het kwaliteitsplan 2021. Grotendeels zijn alle 

acties uitgevoerd, dit verslag beschrijft de resultaten hiervan. Per actie wordt aangegeven wat de status 

van de actie is doormiddel van drie kleuren. 

Loopt  Uitgesteld of niet 

behaald 

Gereed 

 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2021 (afgekort Kwaliteitskader) is leidend in het gebruikte format,  

doelen en acties dit Kwaliteitsplan is hierop aangepast. De basisthema's in dit verslag zijn: veiligheid, 

clienttevredenheid, leren en werken aan kwaliteit. Het Kwaliteitskader stelt drie verplichte indicatoren 

basisveiligheid: Advanced care Planning (ACP), bespreken medicatiefouten in het team en aandacht voor 

eten en drinken. Naast de indicatoren basisveiligheid moet een keuze gemaakt worden uit drie keuze 

indicatoren. De afdeling Zorg en Wonen heeft de keuze gemaakt voor de indicatoren decubitus en 

(in)continentie. Verdere acties staan beschreven in dit verslag. Beide onderwerpen zijn actueel voor de 

afdeling. Er is niet gekozen voor de indicator vrijheidsbeperking. De afdeling biedt ondersteuning en zorg 



 

 5 

op vrijwillige basis. Als er vragen rondom vrijheidsbeperking spelen wordt gezocht naar alternatieven 

en/of overeenstemming met de client. 

2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

De afdeling Zorg en Wonen is een kleine verpleeghuislocatie waar maximaal 38 cliënten verblijven. In 

2021 waren er 30 woonplaatsen voor cliënten met een VVT of Wet Langdurige Zorg (WLZ/GGZ) indicatie 

en 8 Eerstelijns Verblijf (ELV) plaatsen. ELV-cliënten verblijven voor maximaal 3 maanden op de afdeling, 

met een eventuele verlenging van nogmaals 3 maanden.  

 

De cliënten die wonen op afdeling Z&W DLR hebben een leven op straat of een instabiele situatie zonder 

vaste woon-of verblijfplaats of vanuit kortdurende of langdurende opvang achter de rug. Het zijn cliënten 

die in een sociaal kwetsbare positie verkeren en lichamelijke en/ of psychische problemen hebben. De 

ziekte en/of medische en/of psychische aandoening maakt dat zij behoefte hebben aan een combinatie 

van (beschermd) verblijf en medische/ psychische zorg. Bij nieuwe aanmeldingen is er extra aandacht 

voor de contra-indicaties zodat de problematiek van de cliënten voor de afdeling hanteerbaar blijft. De 

complexiteit van het gedrag van de cliënten op de afdeling lijkt toegenomen in de afgelopen jaren. 

Momenteel wordt de complexiteit (nog) niet gemeten. 

 

2.1  Compassie, autonomie, uniek zijn 

De cliënten die wonen op de afdeling Z&W DLR zijn een unieke doelgroep door het intensieve leven dat 

zij geleid hebben waarbij meestal verslaving een rol heeft gespeeld of nog speelt. Het team Z&W DLR 

voelt zich verbonden bij deze doelgroep en biedt goede persoonsgerichte zorg blijkt uit de SWOT analyse 

‘Waardigheid en Trots’ 2020. Het team vindt het bieden van persoonsgerichte zorg met aandacht voor de 

autonomie van de cliënt belangrijk. Het complexe cliënt gedrag maakt het een uitdaging om vastgestelde 

afspraken na te leven voor het team. De persoonsgerichte benadering die geboden wordt binnen de 

Kessler Stichting is verweven met de methodiek Competentie Gericht Begeleiden (CGB). Binnen de CGB 

methodiek is aandacht voor de mogelijkheden van de cliënt en het bieden van perspectief. De cliënt wordt 

benaderd op een manier die bij hem of haar past.   

 

2.2 Paramedisch team 

Het Z&W team biedt de zorg voor cliënten niet alleen. Het team wordt ondersteund door de GGZ-

specialist, psycholoog, Brijder, Parnassia en eventueel het wijkteam als er vragen zijn vanuit cliënten 

en/of van de medewerkers.  Daarnaast is er een (para)medisch team verbonden aan de afdeling. Al enige 

jaren werkt de afdeling Z&W DLR samen met stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) via een 

detacheringsconstructie. Alle teams van de Kessler Stichting worden in hun werk ondersteund door de 

vrijwilligers- en opleidingscoördinator, afdeling gebouwenbeheer en services, P&O, Beleid & Projecten en 

financiën en control.  

 

2.3 Indicaties 

De cliënten die in 2021 op de afdeling Z&W DLR verbleven hadden een VV indicatie. In 2021 is de Wlz/ 

GGZ in werking gegaan, dit heeft invloed gehad op de productgroepen van de Kessler Stichting. Er is een 

werkgroep gevormd om de Wlz/ GGZ veranderingen te vertalen naar de afdelingen. De productgroep 
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Z&W bestaat vanaf 2021 uit 3 afdelingen. Cliënten kunnen vanaf 2021 met een Wlz/ GGZ pakket 4 

aangemeld worden bij de afdeling Z&W DLR. In dat kader is de samenwerkingsrelatie met Parnassia 

geïntensiveerd en vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  

 

Leeftijdscategorie Aantal cliënten 2020 Aantal cliënten 2021 

< 30 0 0 

31 – 40 0 1 

41 – 50 3 11 

51 – 60 8 11 

61 – 70 14 27 

> 70 7 12 

Gemiddeld 64 62 

Tabel 1. Leeftijdsverdeling cliënten die verblijven op afdeling Z&W DLR. 

 

Financiering Aantal cliënten 2020* Aantal cliënten 2021 

WLZ 42 38 

CAK 2 4 

ELV 13 12 

Vluchteling (COA) 1 1 

Gemeente financiering 1  

 Tabel 2. Aantallen cliënten in combinatie met de verschillende financieringsvormen. 

 

ZZP  Omzet 2020  Omzet 2021  Begroting 2022 

4VV  472.006 338.502 332.886 

5VV  188.557 211.752 218.893 

6VV  988.223 919.865 1.019.743 

7VV  120.739 236.030 265.050 

8VV     

9bVV  37.350 139.436 235.314 

2LG     

4LG  198.552 172.920 190.116 

6LG  131.432 250.399 254.021 

7LG     

2VG     

3VG     

5VG    91.316 

6VG     

ELV  229.950 244.919 233.235 

CAK  77.624 92.159 63.248 

Gemeente  47.722 47.722 - 

Wlz GGZ 4  21.266 172.471 

Totaal   2.492.155 2.674.970 3.076.293 

Tabel 3. Overzicht omzet 2019, 2020, 2021 en begroting 2022. 
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3. Wonen en welzijn 

Op de afdeling Z&W DLR wordt geprobeerd cliënten een aangenaam leven te bieden. Het team Z&W DLR 

probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt  Hierbij krijgen zij 

ondersteuning van een multidisciplinair team en vrijwilligers. Op de afdeling Z&W DLR hebben alle 

cliënten een Zorgleefplan (ZLP). In het ZLP worden alle doelen en afspraken opgenomen zoals de 

hulpvraag, dieet, medicatie enz. Het ZLP is opgenomen in het elektronisch cliëntsysteem (CVS). Het ZLP 

wordt twee keer per jaar besproken en indien nodig bijgesteld. 

3.1  Familie participatie en vrijwilligers 

De cliënten die verblijven op afdeling Z&W DLR hebben vaak een intensief leven geleid waarbij relaties 

vaak beschadigd zijn geraakt. Het onderhouden en opbouwen van een netwerk heeft zeker de aandacht 

maar de mogelijkheden zijn soms beperkt. De rol van vrijwilligers en maatschappelijk werkers is hierdoor 

extra belangrijk. De vrijwilligerscoördinator en Traject coördinator hebben een profiel opgesteld m.b.t de 

vrijwilligers verbonden aan afdeling Z&W DLR. Een match tussen vrijwilliger en client is extra belangrijk 

op deze afdeling. Het opstellen van het vrijwilligersplan is uitgesteld vanwege Corona en andere 

prioriteiten. In het plan wordt de rol van de vrijwilligers en de taken die het team kunnen ontlasten 

beschreven. Op basis van het plan kunnen vrijwilligers doelgericht ingezet worden.   

3.2  Wooncomfort 

De cliënten die wonen op de afdeling Z&W DLR met een VV of Wlz/GGZ indicatie hebben een eigen kamer 

en maken gebruik van een gedeelde sanitair samen met de buurman of buurvouw. Door de komst van 

het corona virus heeft de hygiëne binnen de hele organisatie extra aandacht gekregen en is de hygiëne in 

korte tijd verbeterd. Vanaf het begin van de coronacrisis is binnen de Kessler Stichting een 

crisisbeheersteam opgezet. Afgelopen jaar is geprobeerd de zorg en welzijn voor cliënten zo goed 

mogelijk te organiseren binnen de corona beperkingen. Het aangescherpt beleid heeft effect gehad op de 

afdeling Z&W DLR. Er hebben geen corona uitbraken plaatsgevonden en inmiddels zijn de cliënten 

grotendeels gevaccineerd tegen het virus. De persoonlijke hygiëne van cliënten op tijd douchen en de 

eigen kamer opruimen vraagt constante aandacht.  

 

3.3  Dagbesteding 

De dagbesteding wordt vanaf 2021 aangeboden via een centraal team activiteitenbegeleiders. Dit team is 

voor alle afdelingen van de productgroep Zorg en Wonen beschikbaar. Het doel bij de dagbesteding is het 

bieden van een prettige daginvulling voor cliënten, dat bijdraagt aan zingeving en plezier. Het team 

draagt zorg voor een gestructureerd, methodisch en afwisselend aanbod, passend bij de behoefte van de 

doelgroep. Het voornemen is om bij elke cliënt een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) op te stellen in 

2022. 

 

3.3  Eten en drinken 

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2020 bleek dat de kwaliteit van de maaltijden en de sfeer verbeterd 

kon worden. Afgelopen jaar is hard gewerkt om deze punten te verbeteren. De verbouwing van de 

keuken is inmiddels gereed waardoor het mogelijk is meer gastvrije maaltijden aan te bieden. Er is een 

diëtiste verbonden aan de afdeling. De diëtiste heeft extra aandacht voor onder-, en overgewicht van 

cliënten en aandacht voor maaltijdvoorkeuren.  

 

Eten en drinken is een vaste indicator vanuit het Kwaliteitskader. Een actie voor 2022 is bij elke client de 

maaltijdvoorkeuren (keuze maaltijden, hulp bij eten, tijden, plaats, hoeveelheid) minstens elke 6 maanden 
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te bespreken en vast te leggen in het elektronisch cliëntdossier (CVS). De afdeling Beleid & Projecten 

(B&P) zal het 3e kwartaal 2022 een dossieronderzoek doen om te controleren of de voedselvoorkeuren 

per cliënt zijn vastgelegd in CVS.   
 

In oktober-november vindt het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) plaats In het CTO wordt meer 

aandacht besteed aan voeding en krijgen cliënten de mogelijkheid een toelichting te geven. De 

verwachting is dat deze uitkomsten meer inzicht geven in waar cliënten tegenaan lopen en biedt het team 

meer handvatten om verbeteringen aan te brengen.  

 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 3. Wonen en Welzijn. Status  

Vrijwilligers en maatjes: opstellen vrijwilligersplan. Vervolg 2022 

Eten en drinken: opstellen nieuwe vragen m.b.t voeding in CTO 2021. Gereed  

Eten en drinken: verbouwing keuken. Gereed 

Dagbesteding: oprichting centraal team activiteitenbegeleiders. Gereed 

 

 

4. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 

Binnen de Kessler Stichting staat leren en ontwikkelen centraal op alle niveaus. Afgelopen periode is 

gebleken dat het behouden van deskundigheid soms lastig is vanwege personele wisselingen. Al geruime 

tijd wordt op de afdeling Z&W DLR gewerkt met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

aandachtsgebied (medicatie, wonden enz.), deze extra taak wordt op de afdeling teamrol genoemd. De 

medewerkers met een teamrol zijn extra geschoold rondom een thema en kunnen collega's ondersteunen 

bij de zorg voor de cliënt. Afgelopen jaar zijn de teamrollen binnen het team Z&W DLR regelmatig 

gewisseld. Dit heeft als gevolg dat er niet altijd een medewerker met een bepaalde teamrol beschikbaar 

was. Inmiddels is het team weer op sterkte. 

 

Naast de persoonsgerichte zorg wordt ook de veiligheid voor cliënten zoveel als mogelijk gewaarborgd waarbij 

de toenemende complexiteit van de cliëntendoelgroep dit bemoeilijkt. De Kessler Stichting beschikt over een 

digitaal meldsysteem Veilig Incidenten Melden (VIM) voor het melden van (bijna) incidenten of onveilige 

situaties. Niet bij alle incidenten worden VIM-meldingen gedaan. De Jaarrapportage VIM biedt inzicht wat er op 

de afdeling speelt, welke trends er zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Opvallend is dat de Vim meldingen 

in 2019 (101) gestegen zijn naar 155 in 2020. Het aantal VIM meldingen van 1 januari 2021 t/m 11 

november 2021 lijken in aantal afgenomen. Opvallend is dat de medicatie incidenten sinds 3 jaar gedaald 

zijn. Er is dan ook extra aandacht besteed aan medicatieverstrekking conform protocol. Na een piek in 

2020 zijn de agressie-incidenten in 2021 gedaald. Mogelijke verklaring is dat weer meer vrijheden, zoals 

groepsactiviteiten mogelijk waren en voor meer ontspanning zorgen. 

De afgelopen jaren zijn de VIM-meldingen toegenomen. De top 3 type VIM-meldingen zijn de laatste 3 

jaar hetzelfde gebleven: medicatie, valincidenten en agressie. Conform de richtlijnen van de Wkkgz meldt 

de Kessler Stichting incidenten, complicaties of calamiteiten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ).   

Type gemeld incident 2018 2019 2020 
2021 (t/m 

11-11-2021) 

Medicatie incidenten 30 34 35 25 

Valincident 17 33 33 42 



 

 9 

Agressie: verbaal, fysiek, met 

voorwerp, dreigend/ 

intimiderend gedrag 

30 19 37 15 

Facilitaire oorzaken: 

kapot/achterstallig onderhoud, 

problemen met deuren, tac enz. 

4 7 6 0 

Schokkende of heftige ervaring 11 5 15 3 

Vermissing 5 0 4 2 

Brand, brandalarm of 

brandgevaar 
2 3 18 0 

Ongeval 0 0 1 0 

Prik/ snij/ bijt spat 1 0 0 0 

Verwaarlozing en 

zelfbeschadigend gedrag 
1 0 6 0 

Totaal 101 101 155 87 

Tabel 4. Aantal gemelde incidenten per type in heel 2018, 2019, 2020, 2021. 

 

Toelichting op de VIM meldingen van 2020: 

• Verwaarlozing en zelfbeschadigend gedrag/ Schokkende of heftige ervaring: het aantal 
meldingen was hoger dan voorgaande jaren dit had te maken met de psychische gesteldheid van 

één client. De cliënt is overgeplaatst. 

•  18 VIM meldingen m.b.t brand, brandalarm of brandgevaar: het verhoogd aantal meldingen had 
te maken met cliënten die rookten op hun kamer terwijl ze ook zuurstof gebruikten. Er is 

sindsdien strakker beleid gevoerd waarbij het roken en zuurstof gebruik niet meer zijn 
toegestaan. 

 

4.1  Medicatieveiligheid 

De afgelopen jaren vormde medicatie incidenten de grootste groep Vim meldingen van de afdeling Z&W 

DLR. In 2021 is het aantal medicatie VIM meldingen afgenomen. De afgelopen jaren hebben een aantal 

wijzigingen plaatsgevonden m.b.t een veilig medicatieproces mogelijk heeft dat bijgedragen aan het 

verminderen van het aantal VIM meldingen. In 2021 is het ’Beleid medicatie langdurige zorg Zorg en 

Wonen’ en de BEM code vragenlijst herzien. Het beleid is afgestemd met de medewerkers met teamrol 

medicatie, de Zorgapotheek, Manager Zorg en de afdeling Beleid & Projecten. De implementatie van het 

vernieuwde beleid zal 15-12-2021 afgerond zijn. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met de 

Zorgapotheek zowel de zorgapotheek als de afdeling Z&W DLR zijn tevreden over de samenwerking. 

 

Op 29- juni 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek gebracht aan de 

afdeling Z&W DLR. De inspecteurs hebben getoetst of de Kessler Stichting voldoet aan de 

medicatieveiligheid volgens de wetten, professionele standaarden, veldnormen en kwaliteitskaders. De 

conclusie van het rapport is dat de cliënten kunnen rekenen op een zorgvuldige uitvoering van de 

medicatiezorg en de medicatiezorg voldoet aan de gestelde normen. Verbeterpunten waren de opslag van 

de 02 flessen, het vastleggen van contra-indicaties en leren van medicatie fouten.  
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4.1.1  Indicator: bespreken van medicatiefouten  

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het bespreken en leren van medicatie fouten een verplichte 

indicator. In overleg met de Traject coördinator en Manager Zorg is besloten: 

• Vanaf het 4e kwartaal 2021 wordt elke 2e dinsdag van de maand een MDO-medicatie gepland. 

• De maandelijkse VIM medicatie meldingen worden besproken en verbeterpunten opgesteld.  

• De werkwijze MDO-medicatie wordt in het 3e kwartaal van 2022 geëvalueerd middels een interne 

audit. 

4.1.2   Medicatie review 

Op de afdeling Z&W DLR wordt aan de jaarlijkse verplichte medicatiereview vanuit het Kwaliteitskader 

voldaan. Elk halfjaar vindt een interne audit plaats met medewerkers van de afdeling en de afdeling 

Beleid & Projecten. Tijdens de interne audit wordt het bestaande beleid geëvalueerd. Op basis van de 

uitkomsten stelt het team verbeteracties op. Indien nodig worden de verbeteracties opgenomen in het 

Kwaliteitsplan. De resultaten staan jaarlijks beschreven in het Kwaliteitsverslag afdeling Z&W DLR. Naast 

de interne audits vindt er eenmaal per jaar een audit plaats die uitgevoerd wordt door de apotheker 

(Zorgapotheek) en een lid van de Centrale Commissie Farmaceutische Zorg (CCFZ). Tijdens de audit 

wordt het auditformulier ingevuld. De verbeterpunten worden besproken met de medewerker met 

aandachtsgebied medicatie en gemonitord door de apotheker. 

4.2  Valincidenten 

In 2021 heeft de grootste groep VIM-meldingen betrekking op het aantal valincidenten. In 2021 zijn twee 

valincidenten zijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd getoetst. Bij beide valincidenten was geen 

verder onderzoek noodzakelijk. De IGJ heeft een aantal verbetermaatregelen geadviseerd. De 

verbetermaatregelen zijn besproken met de Traject coördinator en Manager Zorg, de volgende acties zijn 

opgesteld:  

• Cliënten op de afdeling krijgen activiteiten aangeboden om de mobiliteit te verbeteren. Inmiddels 

is dit doel gedeeltelijk gerealiseerd. De activiteitenbegeleiding biedt cliënten extra 

bewegingsactiviteiten aan.  

• De mobiliteit, fysieke beperkingen en afspraken staan beschreven in het Transferplan en op de 

Verzorgingskaart. Toezien op naleving van de gemaakte afspraken is van belang. 

• De Ergo coach biedt valpreventie aan cliënten met een verhoogd valrisico op de afdeling. De 

Ergocoach instrueert het team tijdens een klinische les valpreventie.   

• De fysiotherapeut probeert de mobiliteit van clienten te behouden of te verbeteren d.m.v. fysieke 

oefeningen. 

• Als er veranderingen zijn in de gezondheidstoestand van de client zijn wordt opnieuw de checklist 

Veilige Zorg ingevuld. In de huidige situatie werd bij veranderingen in de gezondheidstoestand 

niet standaard de checklist ingevuld.  

• Uit de analyse van de valincidenten blijkt dat cliënten niet altijd de gemaakte afspraken opvolgen 

met valincidenten tot gevolg. Dit komt onder andere door gebrek aan ziekte-inzicht en/of 

zelfoverschatting als gevolg van middelengebruik en/of psychiatrische aandoeningen. Als een 

client niet instemt met de aangeboden valpreventie wordt dit vastgelegd in CVS.  

 

Op de afdeling worden met toestemming van de cliënt valpreventie hulpmiddelen ingezet zoals een 

valmat, een laag-laagbed, tillift, rolstoel met kantelblad of het optrekken van de bedhekken. De afdeling 

biedt vrijwillige zorg waardoor vrijheidsbeperkende maatregelen alleen worden ingezet met instemming 

van de cliënt.  
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4.3  Agressie  

De derde categorie Vim meldingen betreft agressie. In 2021 lijkt het aantal agressie VIM meldingen 

afgenomen te zijn, terwijl de afdeling aangeeft dat de agressie door clienten afgelopen jaren toeneemt. 

De afdeling signaleert vaker alcoholmisbruik door clienten. De grote betrokkenheid van de medewerkers 

bij de doelgroep en het complexe gedrag maken het naleven van afspraken soms lastig voor 

medewerkers. De Manager Zorg vermoed dat verbale agressie meer voorkomt dan gemeld wordt. Eén 

van de redenen hiervoor is dat gewenning van het gedrag optreedt en dat medewerkers soms te veel 

begrip hebben voor de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Om het team ondersteuning te bieden in het 

omgaan met complex gedrag heeft in 2021 de training 'Signaleren en begrenzen plaatsgevonden. De 

complexiteit van het gedrag van cliënten wordt (nog) niet gemeten. Komend jaar zal uitgezocht worden 

door de afdeling B&P of het meten van de agressie, complex gedrag mogelijk en nuttig is. 

4.4  Herziening aandachtsgebieden 
In 2021 heeft een herziening van de aandachtsgebieden plaatsgevonden. Kern van de nieuwe werkwijze 

is dat alle aandachtsgebieden worden samengevoegd tot één aandachtsgebied ‘Zorg voor Kwaliteit’. Het 

doel van dit nieuwe aandachtsgebied is: 

- Effectiviteit van de doelstelling van de aandachtsgebieden vergroten (nut en noodzaak). 

- Betrokkenheid binnen het team te vergroten en investering vanuit team verkleinen.   

- Efficiëntere tijdsbesteding voor de teams en staf. 

- Zorginhoud beter inzetten en randvoorwaardelijke taken bij de staf laten.   

Het doel is dat vanuit verschillende teams een actieve bijdrage geleverd wordt in het bespreken, 

onderhouden en (aantoonbaar) verbeteren van kwaliteit van zorg. Een onderdeel hiervan is het inzichtelijk 

krijgen van trends en ontwikkelingen op de afdeling/organisatie en daarbuiten.  Kwartaal overleggen 

hebben plaatsgevonden en in het laatste kwartaal van 2021 vindt een evaluatie plaats.  

 

4.5  Indicator: Basisveiligheid 

Het Kwaliteitskader heeft een aantal indicatoren opgesteld voor de verpleeghuiszorg, hier volgt een 

beschrijving hoe de afdeling Z&W DLR deze indicatoren invulling gaat geven.  

 

4.5.1  Decubitus  

Het percentage decubitus wonden en de ernst van de wonden zijn binnen in de langdurige zorg in 

Nederland is toegenomen. Ook op de afdeling Z&W DLR komt het voor dat cliënten decubituswonden 
ontwikkelen. In de huidige werkwijze beoordeelt de wondspecialist van WZH een wond. Vanaf 2022 zijn 

twee verpleegkundige wondzorg getraind en vervullen zij de teamrol wonden/decubitus. De werkwijze zal 

hierdoor veranderen: de verpleegkundigen beoordelen een wond, adviseren m.b.t de behandeling en 
indien nodig wordt de wondspecialist ingeschakeld. De verpleegkundigen zullen de collega's op de 

afdeling ondersteunen en instrueren m.b.t wond preventie en behandeling. Het Kwaliteitskader adviseert 
het decubitusformulier te gebruiken om de maatregelen en behandeling te bespreken. Op de afdeling 

wordt decubitus geregistreerd in CVS bij wond registratie. Het Kwaliteitskaderformulier en registratie CVS 

worden met elkaar vergeleken indien nodig wordt de registratie in CVS aangevuld. Per 2022 zal een 
decubitus registratie bijgehouden  
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4.5.2   Continentiezorg 

Incontinentie is een omvangrijk gezondheidsprobleem in Nederland en leidt tot een afname van kwaliteit 

van leven. Incontinentie komt relatief vaak voor in verpleeghuizen en verpleeghuisafdelingen. Het 

Kwaliteitskader stelt dat de continentiezorg voor een cliënt in kaart gebracht moet worden. (In)continentie 
staat als doel opgenomen in het Zorgleefplan. afspraken en wensen rondom de toiletgang zijn daarin 

opgenomen. In 2022 wordt een inventarisatie gedaan of de huidige registratie voldoet aan de gestelde 
Kwaliteitskader eisen.  

4.5.3  Advance care planning (ACP):  

ACP is een methode om de persoonlijke doelen, voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en 

zorg te bepalen samen met de cliënt in de laatste levensfasen. De medewerkers op de afdeling hebben 

ervaring in het bespreken van persoonlijke wensen met cliënten in de laatste levensfase en hun naasten. 

In de huidige werkwijze wordt dit gesprek niet volgens de ACP-planning gedaan. De registratie van het 

gesprek wordt vastgelegd in het tabblad instructies en afspraken, er is (nog) geen apart tabblad. De 

Traject coördinator en Manager Zorg hebben besloten dat de ACP-methode geïmplementeerd wordt in 

2022. 

 

Door de personele wisseling op de afdeling zijn een aantal palliatief geschoolde medewerkers weggegaan, 

waardoor een aantal medewerkers weer geschoold dienen te worden. De verpleegkundige verbonden aan 

de afdeling worden in het 1e kwartaal 2022 geschoold. De viggers verbonden aan de afdeling worden 

later in 2022 geschoold.  

 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 4. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning Status  

Medicatie: Herzien medicatie beleid. Gereed  

Agressie: het team heeft de training signaleren en begrenzen gevolgd. Gereed 

Herziening werkwijze aandachtsgebieden. De teamrollen zijn verdeeld. Gereed 

 

5.  Leren en ontwikkelen 

De Kessler Stichting stelt zich tot doel steeds zichzelf te verbeteren en heeft sinds 2009 een gecertificeerd 

kwaliteitsmanagementsysteem. De Kessler Stichting is HKZ gecertificeerd. De HKZ-audit van 2020 is 

verplaatst naar april 2021 vanwege Corona. In april heeft de HKZ-audit plaatsgevonden. De HKZ-

auditoren waren complimenteus over ieders inzet (Kessler Stichting breed) voor de doelgroep. Er is één 

concrete verbetering uit de HKZ-audit gekomen. Op Zenya / Iprova staan een aantal verouderde 

documenten, de documenten moeten uiterlijk december 2021 gecontroleerd zijn. Om de kwaliteit te 

beoordelen worden diverse metingen gedaan zoals het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek, externe 

en interne audits en incidentmeldingen. Daarnaast wordt informatie verkregen uit klachten, 

bewonersoverleggen en uiteraard gesprekken met cliënten en collega’s. Na het ontdekken van 

tekortkomingen worden verbetermaatregelen opgesteld die vervolgens worden opgevolgd en 

geëvalueerd. 
 

5.1  Leren van en in de praktijk 

In 2021 is op de afdeling vooral aandacht besteed aan het orde krijgen van de personele bezetting, 

teamontwikkeling en methodisch werken, hierdoor was er minder ruimte om te leren van goede 
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voorbeelden en fouten.  In de verbeteracties voor 2022 staat het leren van goede voorbeelden en 

reflecteren op fouten centraal dit is terug te vinden in de verbeteracties 2022. De medewerkers van de 

afdeling Z&W DLR hebben de input geleverd voor dit Kwaliteitsplan.  

  

Scholingen  

Om de medewerkers van de afdeling Z&W DLR te ondersteunen in hun werk hebben een aantal 

scholingen plaatsgevonden in 2021. De Kessler Stichting hanteert voor elke afdeling een 

scholingsprogramma. Het programma bestaat uit algemeen verplichte trainingen voor alle medewerkers 

van de Kessler Stichting, aangevuld met trainingen afgestemd op de leerwensen van de afzonderlijk 

afdeling. In de tabel staan ook de beoogde scholing voor 2022 weergegeven. 

 

Scholing   Doel scholing  Uitgevoerd in 

2021 

Gepland 2022  

Basistraining 

Competentiegericht 

Begeleiden   

Kennis en vaardigheden aanleren 

van de door de Kessler Stichting 

gehanteerde 

begeleidingsmethodiek   

Ja Ja  

BHV  Kennis en vaardigheid oefenen als 

bedrijfshulpverlener   

  

Ja Ja  

Klinische lessen 

Medicatie   

Scholing voor verzorgenden en 

verpleegkundigen gericht op 

medicatieleer met als doel kennis 

updaten.   

Nee i.v.m. corona 

uitgesteld 

Ja  

Signaleren, veiligheid en 

begrenzen   

Omgaan met agressie/intimidatie, 

lastige clientsituaties en leren 

grenzen stellen   

Ja Ja  

Voorbehouden en 

risicovolle handelingen   

Behoud van de bevoegdheid voor 

uitvoering voorbehouden en 

risicovolle handelingen iedere drie 

jaar   

  

Ja Ja  

Teambijeenkomsten 

CGB   

  

Kennis en vaardigheden CGB 

toetsen in de praktijk a.d.h.v. 

casuïstiek   

  

Nee  Verplaatst naar Q1 

2022 i.v.m. Corona 

 

IT-workshops  Gericht op kennis opdoen van de 

Kessler applicaties.  

Ja Nee deze workshop 

komt te vervallen 

CVS-workshops  Gericht op kennis opdoen van ons 

Clientvolgsysteem  

Nee, de training was 

niet noodzakelijk voor 

team Z&W 

Op aanvraag 

Vakmiddag gericht op 

mondzorg  

  

Opfrissen/ updaten kennis in het 

team over mondzorg   

Ja Ja  

Interne training 

Psychopathologie  

Herkennen van psychiatrische 

ziektebeelden, bejegenen, 

begrenzen en de-escalerende 

interventies   

Nee  De training heeft al 

plaatsgevonden in 

2020. In Q1 2022 start 
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een nieuwe training 

Psychopathologie. 

Palliatieve basistraining  Informatie over palliatieve zorg. 

Organisatie en continuïteit van 

palliatieve zorg. Symptoom 

managent, zingeving. 

Stervensfase, 

Palliatieve sedatie, zorg voor de 

zorgenden. 

Nee  De VPK’en starten met 

deze training in januari 

2022.De Vig’ers volgen 

deze training in Q1/Q2. 

 

COVID 19 e-learning 

vaccinatie RIVM 

E-learning COVID-19: vaccins 

voorbereiden en toedienen. Deze 

e-learning was verplicht te volgen 

om te kunnen vaccineren.  

Ja, door 5 

verpleegkundigen en 1 

vigger 

Op aanvraag 

Tabel 5. Uitgevoerde scholingen team Z&W DLR en beoogde scholingen voor 2022.  

 

Individuele trajecten  

Naast het team aanbod zijn in 2021 individuele trajecten gestart: 

• Eén medewerker is met de opleiding Verpleegkunde gestart. 

• Eén medewerker is met de opleiding VIG gestart.  

• Twee medewerkers hebben de training Wondzorg gevolgd.  

• Eén medewerker de training Voedselveiligheid gevolgd.  

• Eén medewerker is in 2021 gestart met een training Nederlands. 

5.2  Leren van elkaar (Lerend netwerk) 

Om te leren van elkaar waren er tot 2020 regelmatig Lerend Netwerk bijeenkomsten, vanwege Corona is 

het Lerend Netwerk in 2020-2021 minder actief geweest. Door de Corona maatregelen konden fysieke 

bijeenkomsten niet plaatsvinden. In september hebben de Manager Zorg en medewerker B&P een Lerend 

Netwerk lunch georganiseerd om het Lerend Netwerk nieuw leven in te blazen. De eisen van het 

Kwaliteitskader aan het Lerend Netwerk zijn vertaald in de PDCA-cyclus. Er is een planning opgesteld 

waarbij de overlegmomenten rouleren van locatie zodat er ook werkbezoeken aan gekoppeld kunnen 

worden. De voorzitter en notulist werden voorheen gefaciliteerd vanuit de Kessler Stichting. Vanaf 2021 

gaan deze rollen rouleren m.b.t alle organisaties. De huidige samenstelling van het Lerend Netwerk: 

Parnassia, WZH en Kessler Stichting blijft gehandhaafd. Als een thema op de agenda extra expertise 

vraagt zullen ad hoc deelnemers deelnemen. 
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Samenwerkingsafspraken 

In 2021 hebben een aantal samenwerkingsafspraken m.b.t het samenwerkingsconvenant plaatsgevonden 

met Basalt Revalidatie, Zorgapotheek en Parnassia. Vanuit Basalt, Zorgapotheek, Parnassia en de afdeling 

Z&W DLR is er wederzijdse tevredenheid over de samenwerking. Het voornemen is de samenwerking met 

Parnassia te intensiveren omdat cliënten aangemeld kunnen worden met een Wlz/GGZ pakket 4 indicatie. 

De verwachting is dat de psychiatrische problematiek m.b.t de cliëntendoelgroep hierdoor verder zal 

toenemen.  

5.3 Methodisch werken 
In 2021 is hard gewerkt om binnen het team Z&W het methodisch werken te verbeteren, dit is gedaan 

door: 

- Zorg gerelateerde aandachtsgebieden zoals medicatie, wonden, palliatieve zorg enz. Deze 

teamrollen met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd bij de 

medewerkers. Er is een duidelijk overzicht welke medewerkers, welke teamrollen vervullen. Een 

aantal medewerkers volgt momenteel een training of scholing m.b.t een aandachtsgebied. Vanaf 

het 3e kwartaal 2022 zullen alle medewerkers geschoold zijn m.b.t. hun teamrol. De 

Trajectcoördinator en Manager Zorg bewaken de teamrollen op de afdeling zodat alle 

verantwoordelijkheden helder zijn en de teamrollen vervult blijven.  

- Cliëntgebonden Multidisciplinaire Overleggen (MDO): vergroten het methodisch werken. Elk jaar 

vindt een cliëntgebonden MDO plaats. Voorafgaand aan het MDO wordt het 

voorbereidingsformulier in CVS doorlopen. De cliënt, SOG, Traject coördinator en Zorgregisseur 

worden uitgenodigd voor het MDO. De volgende wijzigingen zijn besproken met de 

Trajectcoördinator en Manager Zorg: 
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o In de huidige werkwijze worden de doelen van een cliënt na het MDO niet standaard 

aangepast in het Zorg Leef Plan (ZLP). Vanaf het 1e kwartaal 2022 wordt na elk MDO de 

doelen geregistreerd in het ZLP van de cliënt.  

5.4 Vermindering registratielast 

In 2020 is gestart om de registratielast te verminderen Kessler Stichting breed. Door het verminderen van 

de registratielast is meer tijd beschikbaar voor de zorg aan de cliënt. De afdeling B&P heeft de wettelijke 

registratie eisen gecontroleerd. De Traject coördinator en afdeling B&P hebben schrapsessies gehouden 

waarbij de inhoud van het CVS-dossier is bepaald, rekening houdend met de mogelijkheden binnen CVS. 

De implementatie zal het 4e kwartaal 2021 afgerond zijn. Het vervolg van de vermindering van de 

registratielast richt zich in 2022 op het CVS gebruikersgemak en verwerken van papieren documenten in 

CVS. 

 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 5. Leren en ontwikkelen. Status  

Scholing CGB: Drie themabijeenkomsten CGB zijn uitgesteld naar 2022. Volgt 2022 

Scholingen van het team: Het volgen van aanvullende inhoudelijke scholingen, is 

inmiddels een structurele actie. 
Gereed  

Methodisch werken: Geplande acties m.b.t methodisch werken zijn gereed. Gereed 

Registratielast: Geplande acties m.b.t onnodige registratie(tijd) terugdringen zijn 

gereed. Vervolgactie CVS gebruikersgemak. 

Gereed 

Lerend Netwerk: de voorwaarden zijn gereed m.b.t het verstevigen van het netwerk. Gereed 

Ketenpartners: Samenwerking met Parnassia, de samenwerkingsevaluatie heeft 
plaatsgevonden. 

Gereed 

 

 

6. Leiderschap, governance en management 

6.1  Organisatiestructuur 

De Kessler Stichting is een 'platte organisatie en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer A. 

Schinkelshoek. De bestuurder oefent zijn taken uit als voorzitter van het managementteam. De afdeling 

wordt aangestuurd door een Manager Zorg met ondersteuning van de Trajectcoördinator. De Manager 

Zorg heeft maandelijks overleg met de afdeling, sluit regelmatig aan bij (werkoverleggen van) het team 

en heeft doorlopend contact met medewerkers als hier aanleiding voor is. De Raad van Toezicht houdt 

toezicht op het bestuur van de organisatie en daarbij op het toepassen van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Bestuur en Raad van Toezicht werken overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. 

 

6.2   Afdelingsorganisatie  

In 2015 is de organisatie aangepast naar het uitgangspunt dat we ‘de juiste mensen, de juiste dingen 

laten doen’ en hen daarbij passende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Bij deze vorm van 

zelforganisatie hebben medewerkers een grotere zelfstandigheid en meer eigen verantwoordelijkheden 

gekregen, waarbij de Manager Zorg de afdeling indirect aanstuurt en ondersteunt. Uit de evaluatie m.b.t 

de zelforganisatie bij Z&W DLR  is gebleken dat te veel taken in het team zijn belegd, die voor een extra 

belasting zorgden. Zelforganisatie is nog steeds het uitgangspunt vanuit de gedachte dat dit passend 

moet zijn bij het team, waardoor taken die hierbuiten vallen (neventaken) centraal worden georganiseerd. 

Een aantal neventaken (planning en verzuimbeleid) zijn belegd bij de ondersteunende diensten.  
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6.3  Cliëntenraad 

De Kessler Stichting heeft een actieve en betrokken cliëntenraad. Het Kwaliteitsplan is tijdens de 

cliëntenraadsvergadering besproken. Alle thema's die de cliëntenraad aangaan worden zoveel als mogelijk 

geagendeerd tijdens de cliëntenraadsvergadering. Vanuit de afdeling Z&W DLR is er een afvaardiging van 

één client in de cliëntenraad. De cliëntenraad geeft aan dat zij tevreden zijn over de manier waarop de 

bewonersoverleggen op de afdeling Z&W DLR vorm gegeven zijn. De cliëntenraad vindt het positief dat 

de Manager Zorg hierbij aansluit. 

 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 6. Leiderschap, governance en management Status  

Afdelingsorganisatie: Centraler organiseren neventaken van het team. Gereed  

Afdelingsorganisatie: Werven Manager Zorg. Gereed 
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7. Personeelssamenstelling 
De begeleiding wordt uitgevoerd door viggers, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en 

maatschappelijk werkers aangevuld met flexwerkers en uitzendkrachten. De verpleegkundigen hebben de 

rol van trajectregisseur. In deze rol begeleiden ze een aantal cliënten. Eén verpleegkundige heeft de rol 

van Trajectcoördinator van het team. Samen bieden zij: 

• Vierentwintig uurs begeleiding, zorg en ondersteuning. 

• Aanbod van dagstructuur (ontbijt, lunch en avondeten).  

• Individuele begeleiding, verpleging en/of verzorging op basis van het zorgleefplan, inclusief 

evaluatie (minimaal elke 6 maanden) en een wekelijks begeleidingsgesprek met 

trajectbegeleiderverpleegkundige.   

• Groepsactiviteiten en groepsbegeleiding. 

In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling in 2020 en 2021. In de tabel zijn 

de ondersteunende diensten niet verwerkt. De personele inzet is deels afhankelijk van de benodigde zorg 

op basis van de aanwezige zorgzwaarte in ZZP’s op de afdeling. De inzet wordt waar nodig maandelijks 

hierop aangepast. 

 

      Inzet 2020*  Inzet 2021 

Functie  Niveau  FTE  FTE  

Trajectcoördinator (tevens rol van 

verpleegkundige)  

5  0,34  0,88 

Verpleegkundige  4  7,66  4,66 

VIG  3  10,24  10,11 

Medewerker Sfeer & Beheer/  2/3  0,79  1,22 

Helpende  2  1,10  2,55 

Activiteiten begeleiders 3  0,94  0,22 

Maatschappelijk werker  4  0,92  1,44 

Voedingsassistent  2  -  2,85 

Vrijwilligers  n.v.t.  n.v.t.   

Specialist ouderengeneeskunde  wo  0,33  0,33 

Verpleegkundig specialist   wo  0,27  0,27 

Psycholoog  wo  0,13  0,13 

Fysiotherapeut/ Ergotherapeut 

Logopedist 

hbo  0,46 0,5 

Diëtistniveau 2 hbo  0,04  0,04 

Geestelijk verzorger  hbo/wo  -   

Kunstzinnig therapeut  hbo  0,12  0,12 

Apotheek  wo  -  - 

GGZ-specialist  hbo  0,10  0,10 

Totaal                            23,44  25,78 

Tabel 6. Inzet in Fte per ingezette functie op Z&W DLR 2020, 2021.  
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In-, door- en uitstroom aantallen  

De afdeling Z&W heeft in 2021 te maken gehad met verloop van personeel en uitval van personeel door 

ziekte. Het team bestaat voor een deel uit een vaste medewerkers en daarnaast is een deel van het 

personeel gewisseld en er wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten.  

 

Instroom 6 

Doorstroom 0 

Uitstroom 8 

Tabel 7. In-, door- en uitstroom van medewerkers op de afdeling Z&W DLR in 2021. 

7.1 Professioneel handelen en loopbaanontwikkeling 

Van alle medewerkers verbonden aan de afdeling Z&W DLR wordt verwacht dat zij werkzaam zijn 

conform het beleid professioneel handelen en daar waar er voor beroepsgroepen beroepscodes zijn dat 

deze worden nageleefd. Binnen de organisatie zijn werkinstructies, beleid, protocollen en processen 

digitaal te raadplegen via Zenya. Om de professionele standaard van de verpleegkundigen en viggers te 

vergroten is de Kessler Stichting in 2021 een lidmaatschap aangegaan met V&VN en het Kwaliteitsregister 

V&V. Dit betekent dat verpleegkundigen en viggers die werkzaam zijn bij de Kessler Stichting kosteloos 

een lidmaatschap kunnen aangaan met V&VN en zich kunnen registreren in het Kwaliteitsregister V&V. 

Vanaf het 4e kwartaal 2021 heeft een verbeterslag plaatsgevonden m.b.t het registreren van 

personeelsgegevens. Medewerkers hebben een eigen loopbaanbudget dat inzetbaar is voor 

loopbaanontwikkeling. Binnen de Kessler Stichting is er aandacht voor de privé-werk verhouding van 

medewerkers en worden vitaliteit activiteiten aangeboden 

7.2  Functiemix 

In 2021 is de beste functiemix vastgesteld om goede zorg en begeleiding te kunnen bieden aan cliënten.  

De deskundigheden op de afdeling zijn hierop aangepast. De interim teammanager is vervangen door de 

Manager Zorg. Er is geïnvesteerd in het blijvend verbeteren en ontwikkelen van kennis en deskundigheid, 

passend bij de complexe doelgroep. Dit wordt zowel via deskundigheidsbevordering van de huidige 

medewerkers als via werving en selectie geborgd. Afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor de 

teamcultuur en verbeteringen die nodig zijn in 2022 worden vervolgacties opgepakt. 

 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 7. Personeelssamenstelling Status  

Functiemix vastgesteld en de inzet van deskundigheden op de afdeling is gewijzigd. Gereed 

Functiemix: oprichten centraal expertiseteam. Vervolg 2022 

 
 



 

 20 

8. Hulpbronnen, omgeving en context 

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. In 2021 heeft de afdeling de volgende acties 

gerealiseerd om de persoonsgerichte zorg te verbeteren. 

8.1 Facilitair: 

• De rookruimte op de afdeling is met deze verbouwing komen te vervallen hiermee wordt voldaan 

aan de eis van het Nationaal Preventieakkoord.  

• Om meer cliënten een langdurige woonplek te kunnen bieden zijn de ELV plaatsen van 8 

gereduceerd naar 4 plaatsen. De kortdurende opvang (ELV) van cliënten zorgde voor onrust op 

de afdeling. Het derde kwartaal 2021 is gestart met het verbouwen van de cliënt kamers, de 

verbouwing zal in 2022 afgerond zijn.  

8.2 Materialen en hulpmiddelen 

Hulpmiddelen (meetinstrumenten, pictogrammen, risicotaxatie formulieren enz.) kunnen de medewerkers 

ondersteunen bij het methodisch werken.  
• Op de afdeling wordt de SOAP methode gebruikt. De SOAP methode is een manier om 

gestructureerd te rapporteren. De methode biedt een beter overzicht en maakt het mogelijk beter 

te oberveren.  

• Op verzoek van de afdeling Z&W DLR heeft de afdeling B&P de bestaande SBAR-kaartjes 

gewijzigd voor de afdeling (Early Warning kaartjes, zie bijlage 1). De kaartjes ondersteunen bij 

het gericht observeren, klinisch redeneren (verbanden leggen en interpreteren van signalen), 

communiceren met de verpleegkundige achterwacht of arts en actie ondernemen. 

• In 2021 zal het 4e kwartaal een pilot starten met digitaal dubbel aftekenen. In samenwerking met 

de Zorgapotheek zal de pilot gerealiseerd worden. 

• Het aanbod van hulpmiddelen voor verpleeghuiszorg is groot. In 2022 zullen de hulpmiddelen die 

geschikt zijn voor de afdeling Z&W DLR geïnventariseerd, gekocht of ontwikkeld worden. Daarna 

worden de hulpmiddelen elke drie jaar geëvalueerd. 

• Geïnventariseerd wordt welke communicatie hulpmiddelen met pictogrammen geschikt is voor de 

cliënten van de afdeling. 

8.3 Samenwerking in de keten 

Zoals beschreven bij 5.2 wordt volop samengewerkt met zorg- en welzijnsketens in de regio. Met 

wederzijdse tevredenheid wordt samengewerkt met de Zorgapotheek, Parnassia, Basalt revalidatie en 

Brijder. 
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9. Gebruik van informatie 
De Kessler Stichting gebruikt verschillende instrumenten die informatie bieden over cliënt- en 

medewerkerstevredenheid en de bedrijfsvoering.  

9.1  Cliënttevredenheid 

Eén keer per maand vindt een bewonersoverleg plaats waar cliënten hun mening kunnen geven over 

allerlei zaken die spelen op de afdeling Z&W DLR of binnen de Kessler Stichting. Daarnaast vindt jaarlijks 

een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) plaats. Het CTO voldoet aan de gestelde eisen vanuit het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

• In 2020 heeft de Kessler Stichting besloten het CTO te laten uitvoeren door een externe partij, 

LSR (het landelijke steunpunt medezeggenschap). Het streven was meer informatie uit de het 

CTO te kunnen halen om van te leren. Het CTO is in 2021 geëvalueerd daaruit bleek dat de 

afdeling tevreden was over de vragenlijsten opgesteld door de afdeling en LSR. Er waren twee 

verbeterpunten: Bij de vragen m.b.t eten en drinken een invulveld toevoegen en cliënten 1 

maand te tijd geven in de vragenlijsten in te vullen. De samenwerking is in 2021 met LSR 

voortgezet. Het invullen van de CTO-vragenlijsten is gestart op 15-10-2021 en sluit 15-11-2021. 

De uitkomst van het CTO zal in het Kwaliteitsverslag 2021 opgenomen worden.  

• Het kwaliteitskader vraagt de Kessler Stichting de tevredenheid van cliënten te kunnen vergelijken 

met de cliënttevredenheid van andere vergelijkbare voorzieningen door gebruik van de Net 

Promotor Score (NPS) en/of het rapportcijfer op Zorgkaart Nederland. De Kessler Stichting heeft 

er bewust voor gekozen de benodigde vragen voor het berekenden van de NPS niet op te nemen 

in het CTO en daarmee bewust af te wijken van de gestelde eis. Gezien de specifieke doelgroep 

van afdeling ZenW is plaatsing op deze afdeling alleen onder specifieke omstandigheden de beste 

optie voor de cliënt. Dit geldt ook voor het doen van aanbeveling. Omdat Zorg en Wonen De 

la Rey daarnaast uniek is in Den Haag is vergelijking met andere voorzieningen niet mogelijk. 

• Om de client niet te beïnvloeden tijdens het invullen van de vragenlijsten hebben studenten van 

Student XL ondersteuning geboden aan de cliënten die hier behoefte aan hadden. De cliëntenraad 

heeft hierbij ondersteund.  

9.2 Medewerkerstevredenheid 

In het vierde kwartaal 2021 heeft een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. De 

medewerkers van afdeling Zorg en Wonen DLR hebben aangegeven tevreden te zijn over de 

persoonsgerichte ondersteuning die geboden wordt aan clienten en over het werkgeverschap van de 

organisatie. 

9.3 Managementinformatie 

De afgelopen twee jaar loopt Kessler breed een project om de sturingsinformatie digitaal op maat aan de 

teams aan te bieden. In 2021 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de informatiebehoefte van de 

afdelingen en managementteam. Het voornemen is dat in 2022 alle teams beschikken over begrijpelijke 

rapportages met managementinformatie. Deze rapportages bevatten informatie over personeel (o.a. 

formatie en formatiebehoefte o.b.v. ZZP-mix en personeelskosten) en cliënten (o.a. bezetting en ZZP-

mix). 

Acties Kwaliteitsplan 2021: 9. Gebruik van informatie Status  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: MTO uitvoeren Gereed 

Managementinformatie: Aanpassingen doorvoeren in rapportage en implementatie Vervolg 2022 



 

 22 

10. Acties per thema 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Thema Acties Tijdspad 

Vrijwilligers - Vervolg 2021: Opstellen vrijwilligersplan Afgerond 3e kwartaal 2022  

Dagbesteding - Voor elke client wordt een PAP ingevuld 

opgesteld. 

Afgerond 3e kwartaal 2022 

 

Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning bieden 

Thema  Acties  Tijdspad 

Medicatie  - Vanaf het 4e kwartaal 2021 wordt elk kwartaal 

het overzicht VIM meldingen besproken 

tijdens het MDO-medicatie. 

- Evaluatie van het proces en de werkwijze 

digitaal dubbel aftekenen. 

- Jaarlijks volgt een evaluatie medicatie beleid. 

- Evaluatie d.m.v. een interne audit. 

Evaluatie 3e kwartaal 2022 

Valpreventie  - Bij wijzigingen in de gezondheidstoestand van 
een cliënt wordt de checklist Veilige zorg 

ingevuld. 

- Klinische les valpreventie wordt verzorgd door 

de Ergocoach.   

Afgerond 4e kwartaal 2022 

 

Agressie  - Inventarisatie vindt plaats van een instrument 

om de complexiteit van gedrag te meten. 

- Geschikt instrument wordt ingezet. 

Afgerond 1e kwartaal 2022 

Decubitus  - Het Kwaliteitskaderformulier en registratie CVS 

worden vergeleken indien nodig wordt de 

registratie in CVS aangevuld. 

- Decubitus registratie wordt bijgehouden. 

Afgerond 3e kwartaal 2022 

 

Continentie - Er wordt een inventarisatie gedaan of de 

huidige (in)continentie registratie voldoet aan 
de gestelde Kwaliteitskader eisen.  

Afgerond 4e kwartaal 2022 

 

APC  - De APC-planning wordt in 2022 

geïmplementeerd.  

- Evaluatie d.m.v. een interne audit. 

Evaluatie 4e kwartaal 2022 

 

Leren en ontwikkelen 

Thema  Acties Tijdspad 

Scholingen  - Verpleegkundige en viggers van de afdeling 

Z&W DLR volgen een palliatieve scholing.  

Afgerond 4e kwartaal 2022 

 

Methodisch 

werken 

- Na een MDO worden de doelen in het ZLP 

gerapporteerd. 

Afgerond 1e kwartaal 2022 

Verminderen 

registratie last 

- CVS gebruikersvriendelijker maken en 

papieren documenten opnemen in CVS.  

Afgerond 4e kwartaal 2022 
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Lerend 

netwerk 

- Evaluatie voldoet het Lerend Netwerk aan de 

eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuidzorg 

stelt.  

Evaluatie juni 2022 

Personeelssamenstelling  

Thema  Acties Tijdspad 

Hulpbronnen - Een interventie van hulpmiddelen vindt plaats 

daarna worden geschikte hulpmiddelen 

aangeschaft of ontwikkeld. 

- Elke 3 jaar vindt een evaluatie plaats. 

Afgerond 3e kwartaal 2022 

 

Gebruik informatie 

Thema Acties Tijdspad 

Management- 

informatie 

- Implementatie managementinformatie 

dashboard per afdeling 

Afgerond 4e kwartaal 2022 
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Bijlage 1: Aangepast SBAR, Early Warning kaarten 

Ter voorbereiding op het gesprek met dienstdoende verpleegkundige of arts. 

 

 


