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Inleiding 
 
Het stelsel van langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen is de afgelopen jaren flink op de 
schop gegaan. Meer dan ooit wordt de cliënt centraal gesteld vanuit de overtuiging dat ook mensen 
met een (zware) beperking (en hun naasten) hun leven – naar vermogen en wens – moeten kunnen 
inrichten zoals zij dat zelf graag willen. De organisatie van de ondersteuning en zorg voor mensen 
dient zich te voegen naar het leven van deze mensen en niet andersom. Mensen moeten er daarbij 
op kunnen vertrouwen dat er veilige zorg van goede kwaliteit wordt geleverd.  
Door de hervorming van de langdurige zorg blijven mensen langer thuis wonen; gevolg daarvan is dat 
de cliënten die uiteindelijk verhuizen naar een intramuraal appartement of naar een zorgwoning, een 
zwaardere en complexere zorgbehoefte kennen. Deze tendens is in de afgelopen tijd duidelijk 
zichtbaar geweest binnen Vivantes. De transformatie naar zwaardere (verpleeghuis)zorg in 
combinatie met een meer persoonsgerichte zorg vraagt om andere deskundigheden en 
vaardigheden, om ander leiderschap, om anders organiseren, om een andere cultuur. Het gaat om 
een ingrijpend veranderingsproces, gericht op het bieden van optimale kwaliteit van leven voor 
cliënten, en op een optimale facilitering van het samenspel tussen medewerker, cliënt en het sociaal 
en professioneel netwerk daaromheen. Juist in dat samenspel ontstaat kwaliteit (van leven), dáár 
wordt mede het welbevinden van cliënten bepaald. Vivantes ondersteunt deze ontwikkelingen 
volledig in het besef dat dit een flinke omslag vraagt van de organisatie. Deze omslag loopt in 2017 
als een rode draad door de organisatie, en zal ook in de komende jaren nog veel aandacht en energie 
vragen. 
 
Het in 2017 verschenen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wil dat zorgorganisaties – mede aan de 
hand van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag - inzichtelijk maken op welke manier zij aan 
kwaliteitsverbetering werken. Vivantes wil graag transparant zijn, laten zien wat goed gaat en wat 
beter kan. Het Kwaliteitskader helpt ons daarbij; het biedt een context en richting om te verbeteren.  
In het najaar van 2017 heeft Vivantes een kwaliteitsplan opgesteld. Daarin hebben we duidelijk 
gemaakt waar wij staan ten opzichte van dit wettelijke kader en wat, mede vanuit het historisch 
perspectief, onze ontwikkeldoelen zijn. Door middel van onderhavig kwaliteitsverslag wil Vivantes 
zich nu, binnen en buiten onze organisatie, verantwoorden over het gevoerde beleid met betrekking 
tot kwaliteit in 2017. Het verslag geeft inzicht in de kwaliteit op het niveau van de organisatie, dus op 
concernniveau. Daarbij wordt aangetekend dat het jaar 2017 landelijk een overgangsjaar is voor wat 
betreft kwaliteit, transparantie en verantwoording in de verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is 
weliswaar sinds begin 2017 van kracht, maar veel nieuwe eisen of voorwaarden moesten via 
ontwikkelopdrachten nog tot stand komen. Deze treden pas in (de loop van) 2018 in werking en zijn 
dus niet van toepassing op het verslag over 2017.  
 
Dit kwaliteitsverslag is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigingen van 
cliënten/naasten, verpleegkundigen en verzorgenden, en met collega-organisaties uit het lerend 
netwerk. Het verslag zal uitgangspunt vormen voor verdere gesprekken met het Zorgkantoor en met 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor vragen over dit verslag kunt u contact opnemen 
met Rob Seerden, bestuurssecretaris bij Vivantes (046 – 411 3500). 
 
Geleen, 29 juni 2018 
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Managementsamenvatting 
 
In 2017 heeft Vivantes veel analyses uitgevoerd en plannen opgesteld die gericht zijn gericht op 
verbetering van de kwaliteit van zorg. Deelname aan het landelijk ondersteuningsprogramma 
‘Waardigheid en Trots’, inspectiebezoeken en het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg liggen 
hieraan mede ten grondslag. Gevolg is dat er goed zicht is op de kwaliteit van zorg binnen de 
verschillende locaties en de opdracht waar Vivantes voor staat. Leidende thema’s zijn daarbij 
persoonsgerichte zorg, waarin veilige zorg, welzijn, wonen en behandeling dienend zijn aan onze 
bewoners en hun naasten. En de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van onze medewerkers. 
Het bieden van een goed, prettig en veilig werk- en leerklimaat, verdere investeringen in 
deskundigheid van medewerkers en invloed op de organisatie, en veel aandacht voor leren, 
verbeteren en innoveren zijn daarbij voor ons belangrijke speerpunten. 
 
Wat hebben we in 2017 samenvattend bereikt op het gebied van kwaliteit van zorg? 
♦ we hebben flinke stappen voorwaarts gezet op de zogenaamde ‘Normen verantwoorde zorg’, 

met name op het gebied van de medicatieveiligheid. Ook op de andere onderdelen (BOPZ, 
deskundigheid medewerkers en cliëntdossier) is vooruitgang geboekt, maar er is meer nodig. Op 
basis van kwaliteitsmetingen zijn verbeteracties op locatie– en organisatieniveau ingezet; 

♦ we hebben voorbereidingen getroffen voor het goed inrichten van de planning en control op 
basisveiligheid. Belangrijk aspect daarin is het herinrichten van een eigen auditsysteem, zodat we 
structureel en systematisch de verschillende normen uit het Kwaliteitskader kunnen auditen; 

♦ voorbereidingen zijn getroffen voor een ontwikkeltraject op persoonsgerichte zorg, onder 
begeleiding van ‘Waardigheid en Trots’. Najaar 2018 hebben alle locaties dit traject doorlopen; 

♦ op diverse plaatsen is gestart met het leveren van zorg en ondersteuning in een kleinschaligere 
setting. Cliënten wonen en leven in een kleinere groep en de inrichting van en beleving op deze 
woonvormen is hierop aangepast. De zorg wordt geleverd door een kleiner team van 
medewerkers, die cliënten beter kennen en hen benaderen en ondersteunen op een wijze die bij 
hun past. Daarbij komt er ook meer ruimte voor aspecten als zingeving, zinvolle tijdsbesteding en 
het betrekken van het netwerk van de cliënt; 

♦ we hebben voorzichtige stappen gezet naar een lerende cultuur waarin fouten mogen worden 
gemaakt en medewerkers elkaar onderling aanspreken. Teamvorming rondom (kleine) groepen 
cliënten is daarbij een belangrijke factor. Binnen het team wordt door middel van intervisie en 
coaching samengewerkt aan een lerende cultuur; 

♦ leiderschap en eigenaarschap dat faciliteert, ondersteunt en gewenst gedrag en (persoonlijke) 
ontwikkeling stimuleert, is in alle lagen van de organisatie noodzakelijk. In 2017 zijn 
sleutelposities in de organisatie opnieuw ingevuld, voorts zijn voorbereidingen getroffen voor de 
start van een leiderschapsprogramma in 2018, onder begeleiding van Waardigheid en Trots; 

♦ de functie van verpleegkundige ouderenzorg (VPO) is fors uitgebreid naar een inzet van 1 VPO 
per 2 teams. De VPO coacht op inhoud en bejegening, loopt mee, ondersteunt en spreekt aan. 
De VPO heeft daarnaast een actieve rol in diverse trajecten rondom innovatie, kwaliteit en 
veranderprocessen, en vervult een cruciale rol in de implementatie van het Kwaliteitskader. 
Daarnaast zijn 15 verzorgenden IG van buitenaf aangetrokken; 

♦ vanaf de tweede helft van 2017 is er een forse impuls aan opleidingen gegeven. Vooral de 
‘opscholing’ van medewerkers wordt gestimuleerd (van niveau 2 naar 3, van niveau 3 naar 4 en 
van niveau 4 naar 5). In 2017 waren er 60 interne mensen in opleiding. Voorts zijn alle VPO 
inmiddels gestart met de opleiding kwaliteitsverpleegkundige, die wordt verzorgd door 
Waardigheid en Trots; 

♦ de tevredenheid onder onze cliënten is in het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dit komt onder 
andere tot uitdrukking in een stijging van de Net Promotor Score (NPS).   
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1. Kort portret van Vivantes 
 
Wie zijn wij? 
Vivantes levert psychogeriatrische en somatische zorg aan ouderen, hoofdzakelijk met een grondslag 
PG of somatiek. Daarnaast wordt zorg verleend aan een kleinere groep ouderen met een grondslag 
lichamelijke of verstandelijke handicap. Vivantes beschikt daartoe over negen kleinschalige 
woonzorgcentra in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Naast intramurale zorg biedt 
Vivantes thuiszorg in zorgwoningen die naast onze intramurale woongebouwen zijn gesitueerd. 
Vivantes biedt verder in eigen wijksteunpunten in de regio een breed palet aan diensten en 
activiteiten aan. Bij Vivantes werken circa 750 medewerkers (bijna 450 fte) en 600 vrijwilligers samen 
aan de zorg voor ruim 900 intramurale en extramurale cliënten. 
 
De missie en visie van Vivantes zijn als volgt: 
♦ Missie: De overgang van een 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo onopvallend 

mogelijk maken. 
♦ Visie: Wanneer een oudere zorg nodig heeft, is de confrontatie met de gevolgen van lichamelijke 

en soms ook geestelijke beperkingen zwaar. De meeste ouderenzorg is georganiseerd vanuit een 
perspectief van medische en persoonlijke verzorging. Het voelt vaak alsof de oudere dan moet 
stoppen met leven. Voor Vivantes is dat niet acceptabel. Ouderenzorg zou juist moeten 
betekenen dat iemand weer perspectief geboden krijgt. Dat er weer ruimte komt voor interesses 
en activiteiten die misschien de laatste tijd (thuis) uit beeld waren. Dat de oudere (weer) kan 
genieten. Dat hij/zij zich weer mens voelt. Persoonlijke en professionele ouderenzorg met 
behoud van menswaardigheid!  
Vivantes is te gast in het leven van de oudere en wil daarbij perspectief bieden. Vivantes helpt de 
cliënt de overgang van 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo geruisloos mogelijk te 
maken. Belangrijke instrumenten daarbij zijn het professionele netwerk van Vivantes, het sociale 
netwerk en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Vivantes maakt dat waar door zich zo 
kleinschalig mogelijk, dichtbij te vestigen, actief te participeren en de directe omgeving op een 
verrassende manier naar binnen te halen.  

 
2017 bijzonder jaar voor Vivantes 
In de loop van 2017 zijn, na een periode van interim-bestuur, een aantal sleutelposities binnen de 
organisatie weer ingevuld. Zo is per augustus 2017 een nieuwe bestuurder aangetreden, daarnaast is 
een nieuwe directeur zorg & innovatie (per juli 2017) en een nieuwe manager HR (per oktober 2017) 
gestart. Allen komen van buiten de organisatie. De Raad van Toezicht is in 2017 volledig vernieuwd 
en sinds september van dat jaar weer voltallig. In 2017 heeft Vivantes ondersteuning ontvangen 
vanuit het landelijk programma ‘Waardigheid en Trots’. Deze ondersteuning loopt in 2018 door. 
 
De organisatie is inmiddels in rustiger vaarwater terecht gekomen en staat weer in de steigers. Op 
het vlak van de kwaliteit van zorg zijn er een aantal uitdagingen. De organisatie heeft daarbij nog last 
van keuzes die, goedbedoeld, in het verleden zijn gemaakt, maar uiteindelijk tot een aantal 
ongewenste effecten hebben geleid. Zo is er fors geïnvesteerd in zorgtechnologie in combinatie met 
een taakgerichte werkwijze en bezuinigingen op personeel. Deze technologie heeft er echter niet toe 
geleid dat er minder mensen nodig zijn, en het taakgericht werken werkt eigenaarschap en 
continuïteit van zorg niet in de hand (zie ook paragraaf 6.1). Het nieuwe Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg stelt voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor onze cliënten bovendien veel 
centraler. Technologie kan daarin zeker ondersteunend zijn; de introductie en implementatie binnen 
werkprocessen dient echter goed doordacht en met heel veel aandacht en begeleiding plaats te 
vinden. Een harde maar zeer leerzame les voor de organisatie, op veel vlakken, met name wat betreft 
de begeleiding en aandacht die bij grote veranderingsprocessen noodzakelijk zijn voor de 
medewerkers die de veranderingen uiteindelijk in de praktijk moeten brengen.  
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Samen bouwen, leren en ontwikkelen 
Vivantes is in 2017 een andere koers gaan varen, waarbij meer aansluiting is gezocht bij 
ontwikkelingen die in de rest van het land plaatsvinden rondom verpleeghuiszorg. Leidende thema’s 
zijn daarbij voor ons persoonsgerichte zorg, waarin veilige zorg, welzijn, wonen en behandeling 
dienend zijn aan onze bewoners en hun naasten. En de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling 
van onze medewerkers; Vivantes mag zich gelukkig prijzen met gemotiveerde en betrokken 
medewerkers en vrijwilligers, die dagelijks liefdevolle zorg geven aan onze bewoners. Het bieden van 
een goed, prettig en veilig werk- en leerklimaat, verdere investeringen in hun deskundigheid en 
invloed op de organisatie, en veel aandacht voor leren, verbeteren en innoveren zijn daarbij voor ons 
belangrijke speerpunten.  
In de afgelopen maanden is er een significante stap voorwaarts gezet in kwaliteit op het gebied van 
basisveiligheid. Vertrouwen van medewerkers, cliënten en stakeholders in de organisatie is gestegen. 
Op de locaties is door de locatiemanager,  verpleegkundige ouderenzorg (VPO) en 
dagbestedingscoaches initiatief genomen en geïnvesteerd in kwaliteit van zorg in de breedste zin van 
het woord. De verbetering richt zich op borging in processen en systemen en een verdere 
gedragsverandering waardoor leren en verbeteren in het DNA van de organisatie terecht komt. In de 
tweede helft van 2018 verwachten wij de eerste vruchten te plukken van deze inspanningen.   

2. Verantwoording per thema van het Kwaliteitskader 
Dit verslag heeft betrekking op het gevoerde kwaliteitsbeleid in 2017. In onze verantwoording volgen 
we de structuur van ons kwaliteitsplan. We maken inzichtelijk op welke wijze we aan de slag zijn 
gegaan met de verschillende thema’s van het Kwaliteitskader en daarin opgenomen vereisten en 
aanbevelingen; daarbij beginnen we telkens met een schets van de status binnen Vivantes op het 
moment van het samenstellen van het kwaliteitsplan (najaar 2017). De meeste onderdelen van het 
kwaliteitsplan komen pas in de loop van 2018 tot uitvoering. In onderstaande verantwoording wordt 
daarom, daar waar relevant, een doorkijk gegeven naar de voortgang die in 2018 op deze onderdelen 
heeft plaatsgevonden of nog gaat plaatsvinden. Zo wordt naar onze mening inzichtelijk waar wij 
staan ten opzichte van dit Kwaliteitskader en wat onze ontwikkeldoelen zijn. 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en 
voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal 
staat de vraag: wat heb jij nodig om je gezond en gelukkig te voelen? Want of je nu een consult hebt 
bij de huisarts, naar de dagbesteding gaat of verhuist naar een verpleeghuis, je wilt dat er aandacht is 
voor je persoonlijke wensen en voorkeuren. Dat je kunt eten wat je lekker vindt en doucht wanneer 
het jou uitkomt. Dat je kunt meedenken over beslissingen die jou raken en de zorg en ondersteuning 
krijgt die bij je past. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. In de praktijk worstelen onze 
zorgverleners met de vraag hoe ze de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg kunnen toepassen. 

1.1 Compassie, uniek zijn en autonomie 
Status najaar 2017: 
Specifieke wensen en behoeften worden vastgelegd in het zorgleefplan en zijn de basis voor de 
dagelijkse zorgverlening. Indien behoeften van onze cliënten veranderen, worden deze afspraken in 
het zorgleefplan aangepast. De mogelijkheid van eigen regie over het leven en welbevinden van onze 
cliënten is leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Wanneer een bewoner niet meer in staat 
is tot eigen regie wordt een naaste benaderd om de ogen en oren te zijn. Afspraken, waaronder 
afspraken rondom het levenseinde, worden met regelmaat geëvalueerd met onze cliënten en hun 
naasten. Onze eerstverantwoordelijk verzorgenden (EVV) hebben een cruciale rol in dit proces. 
Vivantes dient zich echter verder te ontwikkelen op het gebied van kwaliteit van leven. Hoe 
verdiepen we ons in onze cliënten als mens en hoe kunnen we hen helpen hun kwaliteit van leven te 
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vergroten? Deze dialoog speelt zich af in de zogenaamde driehoek van cliënt, zijn naasten en de 
professional. De kwaliteit van deze dialoog en deze relatie is bepalend voor de kwaliteit van zorg. Een 
stimulerende en veilige werkomgeving is hiervoor randvoorwaardelijk. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
  
Ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg 
Vivantes is eind 2017 gestart met een ontwikkeltraject voor 
persoonsgerichte zorg. Dit traject wordt begeleid door een coach 
vanuit het landelijke ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en 
Trots’ (W&T) , die de teams begeleidt en coacht op dit aspect, en 
die mensen in beweging krijgt. Onze verpleegkundigen 
ouderenzorg spelen hierbinnen verder ook een belangrijke rol. Zij 
coachen immers de teams op de werkvloer. In december 2017 is 
mede daartoe een ontwikkelplan Persoonsgerichte Zorg opgesteld. 
Persoonsgerichte zorg vraagt om een systeemaanpak, waarbij in 
samenhang aandacht besteed wordt aan alle onderdelen van het ‘Huis van persoonsgerichte zorg’ 
(zie afbeelding). Uitgangspunt is dat persoonsgerichte zorg het streven zou moeten zijn van 
zorgverleners en dat organisaties zorgverleners daartoe de ruimte, het vertrouwen en de 
ondersteuning moeten geven. Persoonsgerichte gesprekken en acties vormen het hart van 
persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit bij zowel het lijf maar ook het leven van mensen. Met voor 
zorgverleners als kern dat zij 1) samen met cliënten de agenda bepalen, 2) met cliënten doelen 
stellen over wat in hun leven belangrijk is en welke zorg en ondersteuning ze daarbij wensen van 
zorgverleners en 3) dat zij op maat invulling geven aan de follow up.  
 
In 2018 starten we in groepen van telkens drie locaties, die gedurende drie maanden met elkaar 
optrekken en van elkaar leren rondom het thema Persoonsgerichte zorg. Gedurende deze drie 
maanden vinden maandelijks bijeenkomsten van 2,5 uur plaats met een brede afvaardiging van de 
medewerkers van de betreffende locatie. Afhankelijk van de behoefte van de medewerkers en het 
veranderteam van de locatie (zie hierna) vinden vervolgbijeenkomsten plaats. De eerste drie locaties 
van Vivantes (Aelserhof, Moutheuvel en Oud Geleen) zijn hier nu sinds januari 2018 mee aan de slag. 
De tweede groep locaties (Bloemenhof, Franciscus en Urmonderhof) is onlangs gestart. De derde 
groep start na de zomer. Aan het eind van 2018 zijn al onze negen locaties aan bod gekomen. In elke 
locatie is verder een veranderteam samengesteld. Dit veranderteam bestaat uit drie personen: de 
locatiemanager en twee medewerkers (VPO, EVV en/of aandachtsfunctionaris). Dit veranderteam 
komt voorafgaand en na afloop van de drie locatiebijeenkomsten samen. Tijdens deze voor- en 
nabesprekingen wordt ook de dagbestedingscoach van de locatie uitgenodigd. Daarnaast ontmoeten 
de drie veranderteams elkaar in gezamenlijke bijeenkomsten, waar ook de directeur zorg & innovatie 
en een senior dagbestedingscoach bij aansluiten. De cliëntenraden van Vivantes zijn in maart 2018 
door de coach W&T in een aparte themabijeenkomst meegenomen in de aanpak van 
Persoonsgerichte zorg binnen Vivantes. Directie en management van Vivantes participeerden ook in 
deze bijeenkomst. 
 
Leren verbeteren in relatie tot persoonsgerichte zorg vraagt van Vivantes aandacht op twee 
verschillende niveaus: 
• reflectie op wat deze nieuwe werkwijze betekent voor Vivantes. Wat zijn daarin bijvoorbeeld 

belangrijke organisatorische veranderingen, en wat zijn de acties die daarbij horen? 
• reflectie op de leerervaringen van de negen locaties. Dat helpt om het leerproces op locatie naar 

een abstracter niveau te tillen.   
Met de veranderteams gaan we een soort ‘praatplaat’ ontwikkelen, waarmee we de geleerde lessen 
willen ophalen. De praatplaten gaan in op o.a. ‘successen, quotes, waar werd je blij van, waar schrok 
je van, etc.’. Medewerkers gaan hierover met elkaar in gesprek halen inzichten op over het 
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leerproces dat ze met elkaar meemaken. Hiermee krijgen we inzicht in en grip op het leerproces om 
persoonsgerichte zorg door te ontwikkelen op de diverse locaties. Door gebruik van dit instrument 
leren de medewerkers welke aanvullende acties nodig zijn. Dit instrument proberen we uit in de 
eerste drie locaties en stellen dit op basis van de ervaringen bij.  
 
Pilot Intramuraal persoonsvolgend budget (IPVB) 
Eind 2017 heeft Vivantes binnen één locatie de voorbereidingen getroffen voor deelname aan een 
pilot van het zogenaamde ‘IPVB’. Het IPVB is een manier om de eigen regie van bewoners in 
verpleeghuizen te versterken, door de cliënt de beschikking te geven over een deel van het budget 
dat hoort bij zijn/haar Wlz-indicatie. De cliënt kan dit zogenoemde persoonsvolgend budget 
gebruiken om diensten in te kopen bij de organisatie. Allerlei vormen hierin zijn denkbaar. Binnen 
Waardigheid en trots hebben een aantal zorgorganisaties reeds ervaring opgedaan met het werken 
met het persoonsvolgend budget. Los van de vorm die een organisatie kiest, zijn de eerste effecten 
van het werken met een persoonsvolgend budget veelbelovend: niet alleen past de zorg steeds beter 
bij de cliënt, ook de medewerkers beleven plezier aan het hervinden van de kern van hun werk en 
het leveren van cliëntgerichte zorg. In 2018 zal deze pilot verder vorm krijgen, onder begeleiding van 
het ‘Pure iPVB collectief’. 

1.2 Zorgdoelen 
Status najaar 2017: 
De EVV is in de intramurale zorg het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en zijn of haar naasten. 
Samen stellen ze de doelen van de cliënt op, de wijze waarop deze worden behaald en verder 
bewaakt de EVV de realisatie van de doelen. Bij de opname van cliënten worden de eisen uit het 
kwaliteitskader m.b.t. het opstellen van/rapporteren in het zorgleefplan en medisch plan gevolgd. 
Cliënttevredenheid en feedback van cliënten en mantelzorgers willen we beter gaan betrekken in het 
zorgplanproces. Veel zorgverleners ervaren het werken met het zorgleefplan verder nog als 
belastend op dit moment, terwijl dit juist vooral ondersteunend zou moeten zijn aan het 
zorgverleningsproces. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten: 
♦ in december 2017 is een nieuwe cliënt-tevredenheidsmeting uitgevoerd. De resultaten hiervan 

worden op hoofdlijnen toegelicht in bijlage 2.  De feedback van die we van onze cliënten en 
mantelzorgers hebben ontvangen betrekken we in 2018 in het zorgplanproces;  

♦ belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject rondom persoonsgerichte zorg is het inzichtelijk 
maken van de wensen en behoeften van onze cliënten. En hoe deze ingevuld kunnen worden in 
het dagelijkse leven van deze mensen. Het gaat om zorg en ondersteuning waarbij de persoon 
met zijn mogelijkheden centraal staat en niet de ziekte. Een ideale aanpak is tegelijkertijd 
medisch verantwoord én persoonsgericht. In het ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg wordt 
aandacht besteed aan hoe het werken met het zorgleefplan ondersteunend kan zijn in het 
invulling geven aan deze wensen en behoeften; 

♦ eind 2017 is er een nieuwe werkgroep elektronisch cliëntendossier (ECD) opgestart. Deze 
werkgroep inventariseert de bevindingen en ervaringen van medewerkers met ons ECD. Doel van 
de werkgroep is onder andere om in 2018 te komen tot een betere inrichting van het ECD, 
waardoor het gebruikersgemak toeneemt en de rapportage in het ECD verbetert. Een koppeling 
met het medisch dossier van Novicare1 is nog niet gerealiseerd. In 2018 zal hierover verder 
afstemming plaatsvinden met Novicare. 

 

1 Novicare wordt door Vivantes ingehuurd voor het leveren van de behandelfunctie (waaronder de specialisten 
ouderengeneeskunde) 
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Thema 2 Wonen en welzijn 
Onze bewoners moeten kunnen rekenen op zingeving, een zinvolle dagbesteding, een schoon en 
verzorgd lichaam, verzorgde kleding, het kunnen omgaan met familie, inzet van vrijwilligers en 
wooncomfort. Dit alles naar de wens van de bewoner. Soms willen partners meeverhuizen naar 
het verpleeghuis. Ook de woon- en leefomgeving is van belang voor de kwaliteit van leven. 

2.1. Zingeving 
Status najaar 2017: 
Zingeving is onderdeel van het zorgleefplan, en onze dagbestedingscoaches hebben actief aandacht 
voor activiteiten die zin geven aan het leven van onze cliënten. Vivantes beschikt verder over 1 
geestelijk verzorger die cliënten, indien daaraan behoefte is, kan bijstaan bij levensbeschouwelijke 
vragen. Meer dan nu zal er echter aandacht moeten zijn voor het creëren van betekenisvolle 
momenten voor onze cliënten. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten: 
♦ in het ontwikkeltraject naar het bieden van meer persoonsgerichte zorg wordt aandacht besteed 

het belang van betekenisvolle momenten voor onze cliënten en de wijze waarop onze 
zorgverleners daar in hun dagelijkse werkzaamheden aandacht aan kunnen geven. Daarnaast is 
in de jaarplannen van de dagbestedingscoaches specifiek aandacht besteed aan dit thema. In 
2018 zullen cliënten dit meer gaan ervaren in hun daginvulling; 

♦ Vivantes is eind 2017/begin 2018 op een aantal plaatsen gestart met het leveren van zorg en 
ondersteuning in een kleinschaligere setting (binnen een groter complex). Een team heeft daarbij 
de verantwoordelijkheid voor een beperkte groep cliënten liefst met een gelijksoortige 
zorgvraag. Binnen dit team wordt in alle disciplines en/of benodigde kwaliteiten voorzien. De 
medewerkers kennen de cliënten daarmee beter en benaderen en ondersteunen hen op de wijze 
die bij hun past. Daarbij komt er meer ruimte voor zingeving. 

2.2. Zinvolle tijdsbesteding 
Status najaar 2017: 
In 2016 is in het kader van de extra middelen Waardigheid en Trots, in samenspraak met o.a. de OR 
en de Centrale Cliëntenraad (CCR), een plan ontwikkeld gericht op inzet van deze middelen voor een 
zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Het plan 
loopt tot 2021. Met de inzet van de (senior) dagbestedingscoaches is afgelopen jaar verder invulling 
gegeven aan de dialoog met cliënt en verwanten over de zinvolle daginvulling. Op de verschillende 
locaties zijn leuke initiatieven ontplooid. Een vervolgstap hierin is het uitwisselen en leren van elkaar. 
Tijd voor gezamenlijke reflectie en intervisie is dan ook noodzakelijk. Doel is een betere en zinvollere 
dag invulling voor onze cliënten door de eigen regie voorop te stellen en door verdieping in de 
levenswijze/situatie van de cliënt. In het genoemde plan zijn daarvoor een aantal acties benoemd 
gericht op het bereiken van dit doel. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ vanuit de doelstelling om te komen tot een zinvolle tijdsbesteding zijn de extra middelen W&T in 

2017 op diverse manieren aangewend: 
o aanschaf van belevingsgerichte (activiteiten)materialen. Per locatie is daar op passende 

wijze invulling aan gegeven. Voorbeelden zijn de aanschaf van een ‘snoezelkat’, oude 
grammofoonspelers, belevingstafel en reminiscerende materialen; 

o materialen waarmee voor de doelgroep herkenbare leefomgevingen zijn gecreëerd: 
muurschilderingen, oude foto’s, aangepast interieur e.d. 

o de realisatie van de eerder genoemde kleinschaligere woonvormen/-settings. Door de 
kleinschalige setting kunnen de teams beter inspelen op de wensen en behoeften die 
cliënten hebben met betrekking tot een zinvolle invulling van de dag. Daar waar mogelijk 
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worden deze kleinschaligere settings ook op andere plekken in de organisatie 
gerealiseerd; 

o er is extra formatie voor verpleegkundigen ouderenzorg ingezet. De VPO’s spelen een 
belangrijke rol in het goed vormgeven van persoonsgerichte zorg binnen Vivantes; 

♦ pilot cliënttafel: in 2016 is in pilotvorm gestart met het voeren van een kennismakingsgesprek 
(door EVV en dagbestedingscoach) in de thuissituatie van de cliënt vóór verhuizing naar het 
woonzorgcentrum. Daarbij wordt ook contact gelegd met een afvaardiging van het sociale 
netwerk en met eventuele andere professionals om belangrijke informatie over de cliënt te 
verkrijgen. In 2017 is de werkwijze geëvalueerd met de betrokken professionals en aangescherpt 
door de senior dagbestedingscoach. Vervolgens is deze werkwijze doorontwikkeld door de 
afdeling Klantadvies en ter advisering voorgelegd aan de CCR. De CCR heeft hierover in mei 2018 
positief geadviseerd. De werkwijze en de daarbij ontwikkelde tools worden door middel van 
training en coaching on the job in 2018 verder ingebed in de organisatie;  

♦ in 2017 hebben er veel wisselingen plaatsgevonden binnen het locatiemanagement. Hierdoor 
heeft het proces om “de wijk naar binnen te halen” in 2017 wat stilgelegen. Inmiddels is er meer 
stabiliteit op de locaties, er zijn weer initiatieven om ‘de wijk in te gaan’, en verenigingen, 
scholen en ondernemers opnieuw bij onze locaties te betrekken. Dit draagt bij aan de verbinding 
van cq instandhouding van onze cliënten met hun oude netwerken;  

♦ sinds 2017 neemt de locatie Bunderhof deel aan het zorginnovatieproject ‘Verpleeg(t)huis’. Aan 
dit project van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) nemen verschillende 
zorgorganisaties uit de regio deel. Het project heeft als doel om door middel van het vergroten 
van de eigen regie van bewoner en naasten en door het verbeteren van de samenwerking tussen 
naasten en zorgverleners, beter te kunnen voorzien in de behoeften van de bewoners met een 
beschadigd brein. Het streven is dat de bewoner en naaste(n) de eigen leefstijl zo veel mogelijk 
voort kunnen zetten binnen de zorglocatie. Waarbij de mantelzorg zoveel mogelijk betrokken 
wordt en de zorg aanvulling geeft waar nodig en gewenst. Woonbeleving en persoonsgerichte 
zorg zijn belangrijke uitgangspunten. De Universiteit Maastricht (ook lid van de AWO) voert 
binnen dit project een evaluatieonderzoek uit waarin de uitkomsten en het proces van deze 
zorginnovatie worden gemonitord en begeleid. In 2017 zijn diverse voorbereidingen getroffen op 
woon-, welzijn- en zorgaspecten voor het project. In 2018 hebben die hun beslag gekregen in de 
vorm van een kleinschalige woonsetting op afdeling 3. Diverse medewerkers, cliënten en 
mantelzorgers van de Bunderhof participeren in werkgroepen die teruggekoppeld worden naar 
de AWO in een regionaal overleg. 

2.3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
Status najaar 2017: 
Binnen het zorgleefplan zijn afspraken gemaakt over aandacht en ondersteuning bij de persoonlijke 
verzorging. De EVV evalueert deze afspraken 2x per jaar. Mondzorg maakt onderdeel uit van het 
zorgleefplan (zie ook thema 3). Er is echter continu aandacht nodig van de organisatie voor het goed 
aan bod komen van de persoonlijke wensen en behoeften in het gesprek tussen cliënt en 
medewerker, voor het vertalen daarvan binnen het zorgleefplan en voor het aanpassen van 
werkschema’s op deze wensen en behoeften. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ in het ontwikkeltraject naar het bieden van meer persoonsgerichte zorg  wordt aandacht besteed 

aan de wijze waarop onze medewerkers op een goede manier tegemoet kunnen komen aan de 
persoonlijke wensen en behoeften van cliënten op het gebied van de persoonlijke verzorging, 
met de eigen regie van de cliënt als uitgangpunt. Medewerkers dienen zich het belang hiervan te 
realiseren, in het ontwikkeltraject komt dit dan ook specifiek aan bod.  
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2.4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Status najaar 2017: 
Vivantes is erg blij met de grote groep vrijwilligers die onze organisatie al jarenlang ondersteunt. 
Daarnaast kennen we veel betrokken mantelzorgers. Belangrijk blijft dat onze interne organisatie het 
samenspel met deze betrokken mensen faciliteert. Is er openheid en ruimte om familie en 
vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen familie en 
vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte voor hun inbreng? Hoe verloopt de samenwerking? Met 
andere woorden: hebben familie en vrijwilligers een volwaardige plek bij Vivantes? Het kan altijd 
beter. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ we stemmen ons beleid ten aanzien van vrijwilligers en mantelzorg af op de actualiteit en 

scheppen duidelijke kaders voor het samenspel tussen informele en formele zorg. Daarvoor is 
het vrijwilligersbeleid eind 2017 aangepast. Met de CCR is het voorjaar van 2018 bekeken of een 
verdere aanscherping op onderdelen noodzakelijk is. Verwacht wordt dat het beleidsplan medio 
2018 definitief kan worden vastgesteld, waarna kan worden overgegaan op uitvoering van het 
nieuwe beleid. Belangrijke elementen uit dit beleidsplan: 

o Vivantes positioneert de rol van de vrijwilliger nadrukkelijk in de dienstverlening ten 
behoeve van het welzijn van haar cliënten. Gezien de toenemende complexiteit van onze 
doelgroep is kwalitatieve instroom van nieuwe vrijwilligers en 
deskundigheidsbevordering en selectie noodzakelijk. Het vrijwilligersbeleid wordt 
dusdanig aangescherpt zodat ook het onderscheidende vermogen van Vivantes voor 
onze vrijwilligers zichtbaar wordt; 

o elke locatie heeft minimaal een maal per jaar een algemeen vrijwilligersoverleg, waarin 
ontwikkelingen, veranderingen in de locatie worden gedeeld en aan vrijwilligers 
feedback wordt gevraagd; 

o er komt een vrijwilligersraad waarin een afgevaardigde van elke locatie kan plaatsnemen. 
Dit overleg zal georganiseerd worden door de coördinator Vrijwilligerswerk in 
samenwerking met directeur zorg & innovatie.   

♦ in de locatie Aelserhof zijn in het ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg vrijwilligers en 
mantelzorgers nadrukkelijk betrokken. Dat heeft waardevolle inzichten en input opgeleverd met 
betrekking tot de samenwerking in de driehoek cliënt-mantelzorger-medewerker. Dit wordt nog 
vertaald naar een nieuwe manier van (samen)werken. 

2.5. Wooncomfort 
Status najaar 2017: 
Vivantes wil de inrichting van het woonzorgcentrum beter laten aansluiten bij de leefwijze van de 
cliënt. Vanuit de thuissituatie en de levenswijze van de cliënt wordt gekeken naar de inrichting van 
het woonzorgcentrum, en wordt geprobeerd deze te laten aansluiten bij de cliënt zodat deze zich 
thuis voelt. Daarbij wordt ook bekeken welke activiteiten er plaatsvinden binnen deze leefomgeving. 
De maaltijd momenten maken hier bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van uit; hoe kunnen deze 
beter aansluiten op de wijze waarop de cliënt het gewend is vanuit de thuissituatie. Vivantes heeft 
voorts in alle intramurale appartementen en zorgwoningen geavanceerde zorgondersteunende 
technologie geïnstalleerd. Deze technologie levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid en eigen 
regie van de cliënt. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ begin 2017 is een nieuwe visie op eten en drinken inclusief doelgroepen vastgesteld. Om die visie 

in de praktijk te brengen zijn aanpassingen in het proces noodzakelijk. Zo zijn de processen 
rondom de maaltijdmomenten flexibeler ingericht, zodat er een kortere tijd zit tussen het 
bestelmoment en het daadwerkelijk nuttigen van de maaltijd. Elke locatie heeft hierin een 
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aanpak gekozen die aansluit bij de specifieke situatie in die locatie, onder meer m.b.t. de vorming 
van teams rondom kleinere groepen cliënten en de ontwikkeling van onze visie op zorg in relatie 
tot de kwaliteit van leven van onze cliënten. Daarnaast zal in de loop van 2018 een businesscase 
rondom de herinrichting van het voedingsproces binnen Vivantes worden uitgewerkt; 

♦ in de eerder genoemde nieuwe kleinschaligere woonvormen is meer ruimte om een 
‘thuissituatie’ te creëren: cliënten wonen in een kleine groep, waar wordt geleefd, gegeten en 
waarin – indien gewenst – samen activiteiten worden ondernomen. De inrichting van en beleving 
op deze woonvormen is hierop, in afstemming met de betreffende bewoners en met de 
cliëntenraad, aangepast. Ervaringen in de locaties Bunderhof en Oud Geleen laten duidelijk zien 
dat cliënten en familie dit als prettig ervaren; het heeft een positief effect op het welbevinden 
van de cliënten; 

♦ in 2018 zal een evaluatie plaatsvinden van de resultaten op het gebied van het aansluiten van de 
woonomgeving bij de leefwijze van de cliënt. Verdere doorontwikkeling van het 
ondersteuningsklimaat voor specifieke doelgroepen volgt in 2018 en daarna. 

 

Thema 3 Veiligheid  
De verpleeghuiszorg moet, naast liefdevol en persoonsgericht, ook veilig zijn. Het garanderen van 
basisveiligheid betekent dat wij, met gebruikmaking van relevante professionele standaarden en 
richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 
veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreductie. 
 
Status najaar 2017 
Kwaliteitsfoto’s  
In december 2016 en in de zomer van 2017 heeft Vivantes kwaliteitsfoto’s genomen op de 
zogenaamde ‘Normen verantwoorde zorg’. Er is in 2017 hard gewerkt om de kwaliteit op die normen 
te verhogen. We hebben gezien dat er tussen de twee metingen vooruitgang is geboekt, met name 
op het gebied van de medicatieveiligheid. Tussen de locaties bestaan uiteraard verschillen. Ook op de 
andere onderdelen (BOPZ, deskundigheid medewerkers en cliëntdossier) is vooruitgang geboekt, 
maar er is meer nodig. Op basis van deze foto’s zijn verbeteracties op locatie– en organisatieniveau 
ingezet, mede aan de hand van kwaliteitsverbeterplannen per locatie. De voortgang wordt 
gemonitord via de lijnverantwoordelijkheid, via een overkoepelende stuurgroep kwaliteit, maar ook 
door interne audits. De resultaten hiervan worden met de Raad van Toezicht en met cliëntenraden 
gedeeld. De prioriteit voor de korte termijn lag en ligt bij het op orde krijgen van hygiëne in de 
breedste zin van het woord.  
Indicatoren basisveiligheid 
Optimale monitoring van veiligheid vraagt een valide, betrouwbare en vergelijkbare set van gegevens 
op het terrein van basisveiligheid. In 2017 ontbreekt het vooralsnog aan een landelijke 
standaardisatie van methodieken en kwaliteitsregistraties op dit vlak. Vivantes registreert via een 
apart risico-inventarisatieformulier (risicosignaleringslijst) periodiek allerlei risico’s op het gebied van 
medicatie, decubitus, vallen etc. bij cliënten. Aan de hand hiervan worden doelen opgesteld, 
eventuele bijstelling volgt in de zogenaamde multidisciplinaire overleggen (mdo’s). Knelpunt is 
vooralsnog echter dat goede monitoring lastig is, los van het feit dat er landelijk nog geen valide 
indicatoren beschikbaar waren. Het is namelijk bewerkelijk om deze gegevens (geautomatiseerd) uit 
ons kwaliteitssysteem te halen, analyses uit te voeren en trends te ontdekken. Dit gebeurt daarom 
nog op handmatige wijze. 
 
Middelen en maatregelen (M&M) worden, daar waar de specialist ouderengeneeskunde is 
betrokken, structureel minimaal 1x per maand geëvalueerd. Er kan geen M&M worden gestart 
zonder evaluatie. Het gebruik van psychofarmaca wordt door de specialist ouderengeneeskunde 
structureel geëvalueerd bij de evaluatie van de M&M. 
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Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ sturing en borging op de normen verantwoorde zorg vindt plaats vanuit de lijn locatiemanager-

directeur zorg en innovatie. In februari 2018 heeft hierop een derde en laatste meting (in de 
vorm van kwaliteitsfoto’s) plaatsgevonden. Uit deze laatste meting blijkt dat het onderdeel ‘BOPZ 
en onbegrepen gedrag’, mede doordat het proces door de specialist ouderengeneeskunde wordt 
beheerst, in de organisatie goed is geborgd. Het rapporteren in het cliëntdossier vraagt echter 
nog aandacht. Daartegenover staat dat het nauwelijks nog voorkomt dat de halfjaarlijkse 
evaluatie met cliënten en/of vertegenwoordigers niet wordt uitgevoerd. Het formuleren van 
beleid ten aanzien van de voorbehouden en risicovolle handelingen vraagt nog aandacht, in alle 
locaties zijn hiervoor wel protocollen voorhanden. In het verbeteren van de medicatieveiligheid 
is een verdere stijging te zien. Zo werd eerder nog niet op elke locatie de koelkast volgens een 
vaste frequentie aantoonbaar gecontroleerd op expiratiedatum. Nu gebeurt dit wel op elke 
locatie; 

♦ inrichten planning en control op basisveiligheid: het plan van aanpak basisveiligheid is in concept 
gereed. Doelstelling van dit plan is er zorg voor te dragen dat nu en in de toekomst, de 
basisveiligheid in de zorgverlening is gegarandeerd. Landelijke professionele standaarden zijn 
leidend bij het maken van afspraken en protocollen over basisveiligheid binnen Vivantes. 
Onderdelen van het plan zijn o.a. het opzetten en uitvoeren van casuïstiekbesprekingen, 
klinische lessen, het inrichten van vakgroepen rondom de thema’s van basisveiligheid en het 
uitvoeren van interne audits op de basisveiligheid. Uitvoering van het plan is in 2018 op 
onderdelen al gestart. Door de focus op persoonsgerichte zorg (zie thema 1) zullen andere 
onderdelen van de kwaliteitsverbeterplannen van de locaties (‘deskundige zorgverlener’ en 
‘sturen op kwaliteit en veiligheid’) eveneens aan bod komen. Ze zijn immers onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Extra aandacht voor en sturing op met name de basisveiligheid blijft in de 
huidige situatie echter nog noodzakelijk. Door de inzet van de VPO, een nieuwe MIC/MIM 
structuur, de opvolging van de kwaliteitsverbeterplannen door de directeur zorg & innovatie en 
in de organisatie-brede stuurgroep kwaliteit, wordt dit onder andere geborgd. Er lopen dus 2 
sporen rondom de basisveiligheid, die in een later stadium bij elkaar gaan komen;  

♦ het systeem van meten door middel van kwaliteitsfoto’s wordt na de 3e meting in 2018 
losgelaten. In ons kwaliteitsplan 2017 is – mede in relatie tot het verbeteren van ons 
kwaliteitsmanagementsysteem en het volgen van de PDCA-cyclus daarin - een belangrijke plaats 
ingeruimd voor een eigen auditsysteem. Aan de hand van een beleidsplan Interne audits is 
Vivantes in 2018 opnieuw gestart met het uitvoeren van eigen audits op locaties, teneinde 
structureel en systematisch de verschillende normen voortvloeiend uit het Kwaliteitskader te 
auditen. Vivantes wordt hierbij ondersteund door een ervaren externe auditor. Doel ervan is 
inzicht te krijgen in waar we staan als organisatie en daarbij te leren van elkaars fouten én ‘best 
practices’. In eerste instantie zijn de audits uitgevoerd door de externe auditor samen met de 
beleidsmedewerker kwaliteit. Een kernteam interne audits wordt in de loop van 2018 ingericht 
met functionarissen uit de organisatie; een brede groep van medewerkers zal de scholing voor 
auditor in 2018 gaan volgen. Audits worden aan de hand van een periodieke cyclus uitgevoerd, 
waarbij wet- en regelgeving randvoorwaardelijk is. Daarnaast vinden er - waar nodig - ’risico 
gestuurde’ audits plaats wanneer er kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Noodzakelijkerwijs 
is er dan een tussentijdse audit wenselijk. Dit zal met name in situaties zijn waarbij gebleken is 
dat de dienstverlening niet aan de normen voldoet (bijvoorbeeld naar aanleiding van 
calamiteiten); 

♦ in de kwaliteit van de zorgverlening is een belangrijke rol weggelegd voor de EVV. De inzet van 
deze functionaris is in 2017 in iedere locatie opgepakt en medewerkers worden hiervoor 
opgeleid. Daarnaast is de functie van verpleegkundige ouderenzorg in 2017 fors uitgebreid naar 
een inzet van 1 VPO per 2 teams. De teams op locatie worden gecoacht op inhoud en bejegening, 
de VPO loopt mee, ondersteunt en spreekt aan. De VPO heeft dus een cruciale rol in de 
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implementatie van het Kwaliteitskader. Naast het coachen van collega’s hebben zij een actieve 
rol in diverse trajecten rondom innovatie, kwaliteit en veranderprocessen;  

♦ Vivantes heeft eind 2017 nog niet deelgenomen aan de Landelijke Prevalentiemeting 
Zorgkwaliteit (LPZ), waarin in principe alle cliënten worden onderzocht op een aantal 
zorgaspecten (decubitus, incontinentie, ondervoeding, vallen, vrijheidsbeperkende maatregelen 
en pijn). In 2018 zal Vivantes hieraan wel gaan deelnemen en de uitkomsten gaan gebruiken voor 
kwaliteitsverbetering. 

 
Medicatieveiligheid 
♦ medicatieveiligheid: voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle 

betrokkenen belangrijk: cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgmedewerker en 
zorgorganisatie. Binnen Vivantes was er al geruime tijd een ‘Centrale commissie farmaceutische 
zorg’ actief. Deze commissie hield zich bezig met de verbetering van de medicatieveiligheid. In 
2018 wordt deze commissie omgevormd naar een nieuwe medicatiecommissie;  

♦ in 2017 zijn er 761 medicatie incidenten gemeld. De meeste meldingen hadden betrekking op het 
niet geven van de medicatie. Volgens onderzoekers van de meldingen lag de oorzaak daarvan in 
de meeste gevallen bij de medewerker. Echter de basisregistratie van de meldingen is nog niet 
helemaal op orde. In 2018 zal hieraan met prioriteit worden gewerkt. 

 
Decubituspreventie 
♦ decubituspreventie is een standaard onderdeel van de risicosignaleringslijst. Deze lijst wordt 

tweemaal per jaar afgenomen, en bij eventuele veranderingen in de situatie van een cliënt. Bij 
signalering van een risico wordt, in overleg met de arts, bepaald welke middelen worden ingezet. 
Voorts wordt dit verwerkt in het zorgleefplan als ‘probleem-doel-actie’; 

♦ aan de hand van ons huidige systeem is geen goede kwantitatieve analyse mogelijk. Verbetering 
is nodig om trends te kunnen ontdekken en hierop te anticiperen en te vertalen naar structurele 
verbeteringen in de kwaliteit van zorg. In 2018 zal Vivantes mede in verband hiermee gaan 
deelnemen aan de LPZ-meting. 

 
Preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen:  
♦ het beleid van Vivantes is: ‘geen inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij …’. Vivantes 

kent een BOPZ-commissie, waarin dit beleid en alle andere relevante ontwikkelingen binnen en 
buiten de organisatie met betrekking tot vrijheidsbeperking, aan de orde komen; 

♦ middelen en maatregelen (M&M) worden structureel minimaal 1x per maand geëvalueerd. Er 
kan geen M&M worden gestart zonder dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden. 

 
Calamiteiten 
♦ calamiteiten worden altijd onderzocht door middel van een ‘prisma-analyse’, waarna 

verbeteracties in teams worden besproken/opgepakt. Relevante gegevens worden in het ECD 
verwerkt. Vivantes is van oordeel dat zij in geval van een incident/calamiteit, niet alleen de 
wettelijke maar ook de morele verplichting heeft er alles aan te doen om herhaling van 
(vergelijkbare) incidenten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Deze 
verplichting geldt niet alleen richting cliënt en/of naasten maar ook richting medewerkers. De 
patiënt verdient maximaal veilige zorg, de medewerker een maximaal veilige werkomgeving. De 
doelstelling van een calamiteitenonderzoek is dan ook: het leren van een incident door het in 
kaart brengen van factoren die direct of indirect hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit 
incident. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor verbeteracties die de 
kans op herhaling van vergelijkbare incidenten (zoveel mogelijk) voorkomen. In 2018 zal hieraan, 
in de optimalisering van ons kwaliteitssysteem, nog nadrukkelijker aandacht worden besteed; 

♦ in 2017 heeft Vivantes 3 calamiteiten bij de IGJ gemeld. 
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Incidenten 
♦ Vivantes kent een MIC-commissie, waarin meldingen worden besproken, afgestemd en 

geëvalueerd; 
♦ (bijna) foutmeldingen/incidenten worden geregistreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem 

MMS en per casus geanalyseerd. Uit een analyse die in 2018 over 2017 is uitgevoerd, blijkt dat 
het elektronisch meldformulier in MMS nog onvoldoende goed wordt ingevuld en afgehandeld 
waardoor een goede analyse lastig is. In 2017 zijn er 2253 incidenten gemeld. De meeste 
incidenten werden gemeld over ‘vallen’ (1133 meldingen), gevolgd door meldingen die 
betrekking hadden op medicatie (761). Uit de registraties blijkt dat er meer van meldingen kan 
worden geleerd, wanneer de incidenten juist en volledig worden geregistreerd en wanneer er 
volgens een methodische aanpak basisoorzaken van incidenten worden achterhaald. Verbetering 
is nodig om trends in meldingen te kunnen ontdekken en hierop te anticiperen en te vertalen 
naar structurele verbeteringen in de kwaliteit van zorg. Daarbij dient het gebruikersgemak van 
het systeem ook te verbeteren. In 2018 heeft het op orde krijgen van de basisregistratie 
prioriteit. Dit zal gebeuren aan de hand van een implementatieplan dat is opgesteld naar 
aanleiding van de analyse en de daarin opgenomen aanbevelingen. 

 
Klachten 
In 2017 zijn er door de (onafhankelijk) klachtenfunctionaris 11 klachten behandeld: 
• twee klachten hadden betrekking op de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid, en  gingen over: 

o medicatiefouten, het protocol werd niet gevolgd;  
o het druppelen van jodium in plaats van oogdruppels in de ogen van de cliënt.  

• twee klachten hadden betrekking op bejegening en communicatie:  
o het geen respect tonen richting de bewoner;  
o onheuse bejegening en vermeende diefstal door vrijwilligers.  

• vier klachten hadden betrekking op de organisatie van de zorgverlening:  
o gebrek aan borging adequate zorg;  
o te veel verschillende medewerkers, geen reactie op vraag over alarm, geen verzorging 

ontvangen;  
o onbekende en onkundige verzorgers;  
o personeel dat wegloopt;  

• een klacht betrof de woon- en leefsituatie, en ging over het binnenvallen op een verkeerd adres 
na alarmering (loper past ten onrechte nog op een woning na verhuizing); 

• een klacht betrof financiële zaken en ging over de kosten van het abonnement voor alarmering 
(verdubbeld); 

• tot slot was er een klacht in de categorie ‘overig’. Deze had betrekking op het alsnog willen 
verkrijgen van erkenning na afwijzing aansprakelijkheid en onderzoek door de IGJ.  

 
Mondzorg 
♦ Vivantes beschikt over een beleidsplan integrale mondzorg. De procesafspraken en protocollen 

zijn voor medewerkers te raadplegen via het kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleidsplan 
richt zich primair op de doelgroep cliënten met een Wlz-indicatie voor behandeling. Mondzorg is 
dan onderdeel van het Wlz-pakket. Er is in dit kader een aparte risicosignaleringslijst mondzorg 
die 2x per jaar tijdens een mdo wordt geëvalueerd. Bijzonderheden worden in het teamoverleg 
geagendeerd. Voor cliënten zonder Wlz-behandeling is dit proces echter nog onvoldoende goed 
ingebed in de werkwijzen; 

♦ in 2017 had Vivantes een samenwerkingsovereenkomst met een externe partij in verband met 
de levering van mondzorg. Helaas zijn hiermee, vanuit cliëntperspectief, minder goede 
ervaringen opgedaan. In 2018 stapt Vivantes daarom over naar een andere partner.  
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Thema 4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Van elkaar en met elkaar leren zowel binnen het eigen team, als over de grenzen van het team en de 
organisatie heen, is cruciaal in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bij een lerende houding 
hoort nieuwsgierig zijn en kunnen en willen reflecteren. Dat betekent dat je je als professional 
voortdurend afvraagt: wat gaat goed en wat kan beter? Hier ruimte voor krijgen door samen de 
dialoog aan te gaan is dus belangrijk. 

4.1. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
Status najaar 2017: 
Het kwaliteitsdenken schuift van denken in protocollen en meten van vastgestelde indicatoren naar 
dat wat voor de cliënt het meest van belang is: de uitkomsten van zorg en daarmee het welzijn van 
de cliënt. Het gaat daarbij om een beweging van systemen naar mensen. In de contacten tussen de 
inspectie en Vivantes in 2016 en 2017 heeft deze beweging ook centraal gestaan. IGJ heeft in een 
aantal bezoeken aan Vivantes gereflecteerd op de kwaliteit van zorg en de wijze waarop Vivantes 
hierin op basis van een methodische aanpak verbeteringen realiseert. Daaruit zijn een aantal 
aandachtspunten naar voren gekomen. De bestuurlijke ontwikkelingen waren eveneens reden voor 
de Inspectie om nauwe contacten te onderhouden met Vivantes. In december 2016/januari 2017 zijn 
kwaliteitsfoto’s gemaakt en op basis van die uitkomsten is Vivantes aangemeld bij het landelijke 
ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en Trots’. In het voorjaar van 2017 is daarvoor een ‘W&T 
Plan van Aanpak’ opgesteld. In de zomer van 2017 zijn opnieuw kwaliteitsfoto’s gemaakt, waaruit 
een meer genuanceerd en minder negatief beeld van de kwaliteit van de zorg blijkt. Bovendien is er 
sindsdien een aantal belangrijke functies opnieuw ingevuld (zoals toegelicht in hoofdstuk 1). Aan de 
hand van de kwaliteitsfoto’s zijn in augustus 2017 kwaliteitsverbeterplannen per locatie opgesteld en 
ingediend bij de inspectie. Daarnaast zijn deze gedeeld met het zorgkantoor. In het najaar heeft 
Vivantes, in het kader van het in 2017 verschenen Kwaliteitskader, opnieuw een (organisatiebreed) 
kwaliteitsplan opgesteld. Het plan borduurt verder op en integreert plannen die eerder in 2017 zijn 
ontwikkeld. Dit plan is intern besproken en afgestemd met OR, CCR, MT en Raad van Toezicht. Het 
plan is voor feedback voorgelegd aan het lerend netwerk in de regio. Het kwaliteitsplan is daarmee 
nu leidend voor de wijze waarop Vivantes op een cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze verder 
gaat werken aan de verbetering van haar kwaliteit. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ de kwaliteitsverbeterplannen van de locaties zijn opgebouwd vanuit drie onderdelen: 1) 

Persoonsgerichte zorg, 2) Deskundige zorgverlener en 3) Sturen op kwaliteit en veiligheid. In 
2018 gaat Vivantes aan de slag met de doorontwikkeling van deze drie onderdelen. Inmiddels zijn 
er nieuwe coaches vanuit W&T gestart: een zorginhoudelijk coach per december 2017 en een 
strategisch coach per januari 2018. Deze coaches richten hun werkzaamheden op het 
persoonsgericht werken binnen de teams, en op de ontwikkeling van een stevige en 
professionele organisatie, die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt. Daartoe is begin 
2018 een geactualiseerd ‘W&T plan van aanpak’ opgesteld (en inmiddels goedgekeurd door 
W&T). Dit aangepaste plan beschrijft hoe we deze drie onderdelen verder handen en voeten 
willen geven met de negen locaties en andere medewerkers van Vivantes. De activiteiten die 
voortvloeien uit het W&T-plan en de kwaliteitsverbeterplannen van de locaties passen uiteraard 
binnen het overkoepelende kwaliteitsplan van Vivantes cq zijn gericht op het behalen van de 
doelstellingen uit dit plan. In de stuurgroep kwaliteit wordt de voortgang op en samenhang 
tussen deze plannen gemonitord en bewaakt. 
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4.2. Kwaliteitsmanagementsysteem 
Status najaar 2017: 
Vivantes werkt met een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem. De processen, 
procedures en daarnaast het kwaliteitsmanagementsysteem ‘MMS’ zijn volgens de ISO principes 
ingericht. Vivantes is gecertificeerd door het bureau ‘Certificatie in de Zorg’.  
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ in november 2017 heeft de 2-jaarlijkse herhaalaudit plaatsgevonden door ‘Certificatie in de 

Zorg’. Deze herhaalaudit is met succes afgerond. Een greep uit de kern van de bevindingen:  
o ‘nieuw elan en groeiend vertrouwen in bestuur en management’; 
o ‘cultuurverandering gericht op samen bouwen, leren en ontwikkelen, mooie 

voorbeelden gezien en gehoord’; 
o ‘uitgebreide aandacht voor kwaliteit, basisveiligheid, kwaliteitsfoto’s en plannen’; 
o ‘resultaten nog onvoldoende zichtbaar in toegevoegde voor klant, medewerker en 

bedrijf’; 
o ‘medewerkers kunnen nog beter gefaciliteerd worden’; 

De overeenkomst met ‘Certificatie in de zorg’, loopt in 2018 af. Vivantes zal zich – vooruitlopend 
op een nieuwe certificering - in 2018 oriënteren op een nieuw (erkend) 
kwaliteitsmanagementsysteem en de samenwerking hierin met een geaccrediteerde certificatie 
instelling. In de zomer van 2018 zal hierin een keuze worden gemaakt; 

♦ het op een planmatige wijze werken aan kwaliteit was en is een ontwikkelpunt voor Vivantes. In 
2017 zijn daarin flinke stappen voorwaarts gezet. De algehele sturing op en besluitvorming over 
kwaliteit vindt plaats in het directieteam2 dat, onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur 
(RvB), 2-wekelijks bij elkaar komt. Kwaliteit is een vast agendapunt in het directieteam. In een in 
2017 ingestelde stuurgroep kwaliteit vindt – wederom onder voorzitterschap van de RvB -  
prioritering en monitoring van alle kwaliteitsplannen plaats, wordt kwantitatieve en kwalitatieve 
kwaliteitsinformatie (‘meetbaar en merkbaar’) uit de organisatie gedeeld en besproken, en wordt 
besluitvorming op het gebied van kwaliteit voorbereid. De stafafdeling kwaliteit heeft hierin een 
belangrijke rol. In 2018 vindt uitbreiding van deze stafafdeling plaats in de vorm van een 
strategisch kwaliteitsadviseur. De directeur zorg & innovatie gaat in 2018 maandelijks de 
kwaliteit op locatie bespreken door de introductie van zogenaamde kwaliteitsgesprekken (zie 
paragraaf 4.4). De nieuwe Raad van Toezicht heeft in 2017 een commissie ‘Kwaliteit, Veiligheid 
en Innovatie’ ingesteld. In deze commissie wordt periodiek alle relevante meetbare en merkbare 
informatie besproken; 

♦ Vivantes gebruikt al geruime tijd het softwarepakket ‘MMS’ als ondersteuning van ons 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In 2018 zal het KMS geoptimaliseerd worden. Meer dan 
nu zal dit systeem een hulpmiddel moeten worden om systematisch de kwaliteit inzichtelijk te 
maken, persoonsgerichte zorg en veiligheid van zorg te borgen en daarvan te leren. Wanneer we 
ons KMS willen laten ondersteunen door software, betekent dit dat de software het zien van 
samenhang en het systematisch beheersen gemakkelijker moet maken. Het volledig doorlopen 
van de PDCA-cyclus moet gewaarborgd worden. 

4.3. Lerend netwerk 
Status najaar 2017: 
Vivantes maakt al enkel jaren onderdeel uit van het netwerkverband van de Academische werkplaats 
Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO). De AWO is een lerend netwerk bij uitstek, en behelst een 
structureel samenwerkingsverband tussen zeven zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, 
Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en twee kennisinstellingen 

2 Leden van het directieteam: Raad van Bestuur, directeur zorg en innovatie, directeur bedrijfsvoering, manager HR en 
bestuurssecretaris 
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Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. De AWO is een verbinder in de samenwerking tussen 
Zuid-Limburgse partners op het gebied van ouderenzorg. Door elkaar te inspireren ontstaan er 
kansen tot verbeteringen in de dagelijkse zorg voor ouderen. De werkplaats bouwt bruggen tussen 
onderzoek en praktijk en tussen zorg- en kennisorganisaties. Dit doen we door middel van duobanen. 
In de living labs zijn medewerkers van de universiteit gedetacheerd naar zorgorganisaties en 
medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar hogeschool en 
universiteit. Samen werken ze binnen thema's aan projecten die worden getoetst en 
geïmplementeerd. Binnen het netwerk van de AWO vindt, in relatie tot het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg, vanaf september 2017 op regelmatige basis afstemming plaats tussen 
functionarissen van de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn op het gebied van 
kwaliteit. In dit gremium wordt het kwaliteitskader besproken, en komen de ontwikkelingen van de 
organisaties op dit vlak en de vragen die er leven aan bod. Daarnaast zijn er 2 ‘mini-kennisnetwerken’ 
gevormd; Vivantes participeert in een kennisnetwerk samen met Cicero, Meander en Envida. Binnen 
dit mini-kennisnetwerk zijn de kwaliteitsplannen onderling uitgewisseld en van feedback voorzien.  
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ het kwaliteitsverslag over 2017 wordt, net als het kwaliteitsplan, voor feedback voorgelegd 

binnen het hierboven genoemde mini-kennisnetwerk; 
♦ in 2017 heeft Vivantes binnen een aantal organisaties van het netwerk een vergelijkend 

onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van het ECD (onder andere: welke informatie wordt 
daarin vastgelegd, op welke devices, de wijze waarop daarin aandacht is voor basisveiligheid). 
Deze informatie wordt weer gebruikt voor de doorontwikkeling van ons eigen ECD; 

♦ in 2017 hebben functionarissen van Vivantes regelmatig thematische werkbezoeken afgelegd bij 
andere organisaties. Voorbeeld: met Meander is bijvoorbeeld gekeken naar de opzet van het 
interne auditsysteem; 

♦ Vivantes is verder mede-oprichter van het Zorgnetwerk Elsloo. Dit netwerk bestaat sinds 2012, 
en betreft een samenwerkingsverband van huisartsen, apotheker, paramedici, wijkverpleging en 
intramurale zorg. Op wijkniveau wordt samengewerkt aan kwaliteit en doelmatigheid in de zorg 
aan de ouderen in het dorp. Het doel van het samenwerkingsverband is om elkaar (blijvend) te 
kennen en elkaars expertise te begrijpen, en steeds meer te functioneren als een team. Door 
middel van een structureel mdo, netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven en werkgroepen dragen 
we bij aan korte lijnen en verbinding. Er worden contacten onderhouden met het sociale domein 
en met informele zorgverleners, onder andere door middel van driemaandelijks overleg met de 
Gemeente Stein. Ook bieden we een plek voor studenten om in onderzoek of praktijk te leren 
over interprofessioneel samenwerken. Verbeterpunten in de samenwerking worden aangepakt 
via de kwaliteitsverbetercyclus. De veronderstelling is dat samen actief aan de slag te zijn met 
kwaliteitsverbetering over bestaande domeingrenzen heen, bijdraagt aan het teamwork en leidt 
tot betere en efficiëntere zorg voor (kwetsbare) ouderen in Elsloo; 

♦ Vivantes heeft in 2017 nog niet alle aspecten van het lerend netwerk, zoals benoemd in het 
Kwaliteitskader Verpleeghuis, geïmplementeerd. Zaken als intervisie en het meelopen op gezette 
tijden bij andere organisaties door medewerkers van Vivantes, zullen binnen de grenzen van het 
mogelijke in 2018 worden opgepakt.  

4.4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners  
Status najaar 2017:  
In 2017 zijn een groot aantal initiatieven in gang gezet, zowel gericht op inhoud als op de 
randvoorwaarden voor het leveren van goede kwaliteit. In de voorgaande paragrafen is dit nader 
belicht. Dit proces is redelijk ‘top-down’ tot stand gekomen. De kwaliteitsverbeterplannen bevatten 
daardoor bijvoorbeeld nog veel locatie-overstijgende zaken. Belangrijk is dat de locaties zelf, in 
samenspraak met de lokale cliëntenraden, en met de verbeterplannen, kwaliteitsfoto’s en het 
kwaliteitsplan als uitgangspunt, bepalen waar hun prioriteiten liggen op het vlak van 
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kwaliteitsverbetering. Randvoorwaarde daarbij is dat de basisveiligheid als eerste geborgd is. De 
locatiemanagers dienen daartoe in hun jaarplannen te prioriteren met welke elementen uit het 
kwaliteitsverbeterplan van hun locatie zij met hun teams concreet aan de slag gaan. Dit moet 
aansluiten bij de actualiteit van de betreffende locatie en de beleving die medewerkers en cliënten 
daarbij hebben. Gemeenschappelijke elementen uit de locatieplannen worden op centraal niveau 
opgepakt (bijvoorbeeld inrichting MIC-cyclus). 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ binnen Vivantes is het doel waar we naar streven voor elke locatie gelijk. Namelijk het voldoen 

aan het kwaliteitskader in 2021. In 2017 is helder geworden dat het uitgangspunt per locatie 
hierin verschillend is. Dat maakt dat locaties ruimte nodig hebben – binnen kaders- om hun eigen 
prioriteiten te bepalen en hun eigen plan vorm te geven. Om locaties hierin te ondersteunen 
introduceren we in 2018 het kwaliteitsgesprek. Insteek 
van deze gesprekken is om te komen tot een locatie 
specifieke aanpak die zorgt voor de verhoging van onze 
kwaliteit van zorg en deze ook gezamenlijk te volgen en 
monitoren. Het eerste gesprek richt zich op de ervaringen 
en inzichten. Deze doen we op via het 
klanttevredenheidsonderzoek, het medewerker-
tevredenheidsonderzoek, de audits, het project 
persoonsgerichte zorg en een reflectie op de cultuur van 
de locatie. Vanuit de analyse komen we tot  een aanpak 
van de kernoorzaak en oplossingen. Het streven is te 
komen tot een duurzame verbetering en geen “quick fix”. 
Aan de gesprekken nemen ten minste deel de locatiemanager, de beleidsmedewerker kwaliteit, 
de directeur zorg en innovatie, de VPO’s en een medewerker van HR. Op deze manier willen we 
komen tot een aanpak die samen met de actiepunten vanuit bedrijfsvoering en het plan van 
aanpak persoonsgerichte zorg kan dienen als input voor het jaarplan van de locatie; 

♦ persoonsgerichte zorg betekent dat men zijn/haar eigen gedrag afstemt op de cliënt. Daarvoor 
zijn een aantal basisvaardigheden nodig als reflectie, grenzen aangeven en elkaar feedback 
geven. De basis voor een lerende organisatie. De termijn tot 2021 is overzichtelijk. Het geheel 
voldoen aan het kwaliteitskader is dat wellicht niet. Het kan overkomen als “we zien door de 
bomen het bos niet meer want er moet zoveel tegelijkertijd”. Grofweg onderkennen we een 
drietal fasen waarin andere interventies gevraagd worden: 

A. De basis is op orde – in deze fase wordt veel sturing en coaching gevraagd van de VPO en 
manager. Soms is een teamcoach nodig om teams intensiever te begeleiden. Interventies 
zijn er op gericht dat de ‘basis op orde’ komt:  
 de teams hebben voldoende formatie om invulling te geven aan de klantvragen; 
 het verzuim is onder controle; 
 de zorgzwaarte is in balans met de draagkracht van het team; 
 er is tijd en ruimte voor reflectie en analyse van bijvoorbeeld de MIC meldingen; 
 het team is in staat grenzen aan te geven en elkaar feedback te geven. 

B. Het team gaat op weg - in deze fase wordt van de manager en de VPO met name veel 
coaching, afgewisseld met sturing, gevraagd. In deze fase maken de teams stappen in het 
samen leren en hebben de teams gesprekken over onze aanpak per cliënt. Het 
introduceren van de kwaliteitsverbetercyclus maakt dat teams met elkaar leren. Teams 
kunnen aangeven wat ze nodig hebben en kunnen hun eigen hulpvraag stellen. In deel 1 
staan in de kwaliteitsverbetercyclus vragen centraal als: ken je cliënt, wat zijn de wensen 
van de cliënt, waar vind je die dan terug en hoe realiseren we deze wensen. Deel 2 gaat 
in gaan op de thema’s die invulling geven aan persoonsgerichte zorg zoals duidelijke 
informatie, respect en begrip, zelf kunnen bepalen, levensbreed en professioneel. 
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C. Het team reflecteert en leert – in deze fase is de manager en VPO er om positief te 
bekrachtiging en soms te ondersteunen. Het team stelt zijn eigen doelen en geeft hier 
invulling aan. De teamsleden spreken elkaar aan en geven feedback. Het team vindt 
telkens balans tussen de zorgvraag van de cliënten en draagkracht van het team. Het 
team gebruikt de regelruimte en het team kan duidelijk aangeven wat het nodig heeft. 

Zoals hiervoor gesteld verschilt de uitgangssituatie per locatie en daarbinnen soms ook per 
team. In 2017 is gebleken dat veel teams zich veelal nog in de eerste fase bevinden. Daar zal 
in de aanpak rondom het leren en verbeteren van kwaliteit dan ook de focus op liggen; 

♦ een belangrijke stap in het verbeterproces is de teamvorming en -ontwikkeling rondom (kleine) 
groepen cliënten. Daarmee kan bottom-up, door middel van dialoog en intervisie, in de teams 
aan het kwaliteitsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor kwaliteit worden gewerkt. 
Medewerkers moeten begrijpen wat er van hun wordt verwacht. Dit is een andere manier van 
werken. In 2017 zijn in deze teamvorming op alle locaties grote stappen gezet, in 2018 wordt 
hieraan verder vervolg gegeven.  

 
 

Thema 5 Leiderschap, governance en management 

5.1. Visie op zorg en sturen op kernwaarden 
Status najaar 2017: Vivantes heeft een algemene missie, visie en kernwaarden. Deze elementen zijn 
beschreven in hoofdstuk 2. Door de grote veranderingen in de afgelopen jaren is het noodzakelijk om 
scherper te beschrijven welke meerwaarde Vivantes nu biedt voor haar cliënten en hun naasten. De 
huidige visie, missie en wellicht ook kernwaarden van Vivantes sluiten niet goed meer aan op nieuwe 
ontwikkelingen en de nieuwe strategie van Vivantes. Begin 2017 is in verband daarmee het 
merkprofiel van Vivantes - in concept – opnieuw beschreven. In dit profiel wordt kort en krachtig de 
merkpositionering en cliëntbelofte van Vivantes beschreven. Anders gezegd: dit merkprofiel 
beschrijft de kenmerken en look-and-feel van het merk ‘Vivantes’. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ een heroriëntatie op onze algemene missie, visie en kernwaarden is noodzakelijk. In 2018 krijgt 

dit proces vorm, waarbij de input van eerder ontwikkelde documenten wordt meegenomen. In 
samenspraak met OR, CCR, MT en vertegenwoordigers uit andere geledingen van de organisatie 
wordt de missie en visie opnieuw geformuleerd. Tevens is er aan het eind van dat jaar nieuwe 
meerjarenstrategie geformuleerd. Vivantes wordt daarin ondersteund door de strategisch coach 
vanuit Waardigheid & Trots. Binnen het in 2018 gestarte leiderschapsprogramma, dat onderdeel 
vormt van het plan van aanpak W&T, wordt informatie opgehaald en wordt de ontwikkelde visie 
en strategie getoetst en aangescherpt; 

♦ de inzichten over het leveren van zorg aan mensen met dementie zijn aan verandering 
onderhevig. Vivantes zal beter moeten aansluiten bij deze nieuwe inzichten en heeft daarom 
eind 2017, specifiek voor deze doelgroep en passend bij de algemene visie en ontwikkelingen van 
Vivantes, een concept-visie op PG-zorg ontwikkeld. De betreffende visie wordt in 2018 verder 
aangescherpt en in definitieve vorm uiteindelijk leidend voor het zorgproces en de aangeboden 
activiteiten. En daarnaast ook voor de keuzes ten aanzien van ons vastgoed. Immers niet elke 
locatie is geschikt voor PG cliënten. Daarnaast zal er per locatie moeten worden voorzien in ex- 
en inclusiecriteria. Wanneer kan ik als cliënt hier wel wonen en wanneer niet of gaat men met 
mij het gesprek aan over een verhuizing? In 2018 worden deze criteria vóór de zomer definitief 
vastgesteld en gepubliceerd op onze website. 

  

21 
  



 
 

5.2. Leiderschap en goed bestuur, inzicht hebben en geven  
Status najaar 2017:  
De cultuur binnen Vivantes kenmerkte zich in het verleden door een sterk informeel leiderschap. 
Voor medewerkers resulteerde dit in onduidelijkheid t.a.v. wat wel en niet kan en mag, waardoor 
mensen zich onveilig kunnen voelen. Begin 2017 is een reorganisatie doorgevoerd. Deze 
structuurwijziging draagt bij aan kwaliteitsverbetering, cultuurverandering en marktgerichtheid. Het 
aantal leidinggevende lagen is terug gegaan van 4 naar 3: een bestuurder, directeur zorg & innovatie 
en één locatiemanager per locatie. Zo is er meer managementaandacht per locatie voor 
medewerkers en cliënten. Voorts zijn er in de loop van 2017 in elke locatie verpleegkundigen 
ouderenzorg gekomen die zich sterk richten op het coachen van de teams op kwaliteit. De top van 
organisatie heeft in de tweede helft van 2017 weer een vaste invulling gekregen. 
De cultuurverandering is ondersteund door een logische taakafbakening waardoor eigenaarschap 
ontstaat en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie duidelijker wordt. De 
marktgerichtheid krijgt vorm door de positionering/profilering bij de bestuurder te beleggen en de 
externe contacten rondom het primaire proces specifiek te beleggen bij de manager klantadvies. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ met de wijzigingen in de organisatiestructuur, het aantreden van nieuwe mensen in de top van 

de organisatie en met gedegen kwaliteits- en locatiejaarplannen is Vivantes er nog niet: 
o in 2017 zijn voorzichtige stappen gezet naar een lerende cultuur waarin fouten mogen 

worden gemaakt en medewerkers elkaar onderling aanspreken. De zorgteams zijn hierbij 
de organisatie-eenheden waarop we ons richten. Binnen het team wordt door middel 
van intervisie en coaching samengewerkt aan een lerende cultuur. Voor veel teams is 
persoonsgericht werken echter nog redelijk nieuw en een cultuur van elkaar aanspreken 
en samen reflecteren en verbeteren ontbreekt vooralsnog. De teams moeten zich nog 
verder ontwikkelen op de basiskwaliteit, persoonsgerichte zorg, eigenaarschap en 
samenwerking; 

o in het locatiemanagement zijn in 2017 veel wisselingen geweest. In 2018 zal dit team 
weer volledig op sterkte zijn gebracht; 

o de nieuwe VPO’s moeten nog in hun rol groeien cq deze rol richting de teams nog 
krachtiger gaan invullen; 

o het verder doorvoeren van de structuurwijziging en het daadwerkelijk inhoud geven aan 
de verschillende rollen is noodzakelijk. De samenwerking en rolverdeling tussen 
locatiemanager, EVV en VPO verdient aandacht zodat de meerwaarde op de 
zorgverlening merkbaar wordt. De integratie van de dagbesteding/activiteiten binnen 
het integrale denken in kwaliteit van zorg en leven zal een plek moeten vinden; 

o de ondersteunende afdelingen en locatiemanagers zijn er om de zorgprofessionals te 
ondersteunen om persoonsgerichte zorg te bieden. Door te faciliteren in juiste 
processen, middelen, systemen en omstandigheden, en door samen met de professional 
te ontdekken op welke manieren de ondersteuning nog beter kan. Deze ondersteuning 
moet in 2018 verbeteren teneinde het primaire proces te verlichten; 

o daarnaast zal de gewenste cultuurverandering verder vorm dienen te krijgen. Het gedrag 
van mensen verandert niet door een andere functienaam of inhoud. Gedrag verandert 
als men aangesproken wordt en er gereflecteerd wordt op het handelen. Je gedrag kun 
je aanpassen als je concreet weet wat er van je wordt verwacht. Gedrag aanpassen heeft 
dus ook met (voorbeeld)gedrag en aanspreken te maken. Met het voeren van een 
dialoog over het gewenste resultaat. Met de discipline van het voeren van 
werkoverleggen en jaargesprekken; 

Er zal dus leiderschap en eigenaarschap, in alle lagen van de organisatie, moeten worden 
getoond. Leiderschap dat faciliteert, ondersteunt en gewenst gedrag en (persoonlijke) 
ontwikkeling stimuleert. Om de passende leiderschapsstijl te creëren is er in 2018, onder 
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begeleiding van Waardigheid en Trots, een leiderschapsprogramma gestart. Wat is een passende 
stijl waarin men enerzijds de ‘secure base’ is voor de medewerkers maar die anderzijds ook 
uitdaagt en stimuleert grenzen te verleggen. Deelnemers aan dit programma zijn niet alleen 
formeel leidinggevenden maar ook collega’s die een sleutelpositie vervullen binnen de 
organisatie; 

♦ de Raad van bestuur en directie zijn in 2017 regelmatig aangeschoven bij teamoverleggen op de 
locaties en voeren in een open en constructieve sfeer gesprekken met medewerkers over goede 
zorg en wat daarvoor van eenieder kan en mag worden verwacht. Vanaf 2018 vinden de 
bijeenkomsten van het directieteam afwisselend plaats op de verschillende locaties. Aansluitend 
aan de vergadering is er een gesprek met medewerkers van de locatie, de agenda daarvoor 
wordt door de medewerkers bepaald; 

♦ tot slot zijn er stappen gezet om het besluitvormingsproces en de Planning en Control cyclus te 
professionaliseren. Op welke manier wordt er binnen het directieteam een besluit genomen. 
Welke disciplines worden daarbij geraadpleegd en hoe is de werkvloer betrokken en kan deze 
haar input geven. Feedback vanuit de organisatie maar ook besluitvorming kan zodoende op de 
goede plek plaatsvinden. Dit komt ten goede aan het gevoel van verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap. In 2018 wordt hieraan verder vervolg gegeven. 

5.3. Rol en positie interne organen en toezichthouders 
Status najaar 2017:  
Vivantes wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel met een eenhoofdige Raad van 
Bestuur, waarbij de Raad van Toezicht op basis van haar statutaire bevoegdheden de belangrijkste 
bestuursbesluiten dient goed te keuren en een algemeen toezichthoudende rol vervult. De 
cliëntenraden en de ondernemingsraad vervullen een adviserende en controlerende rol op basis van 
wettelijke regelingen en de statuten. De Raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van 
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee 
verbonden instellingen. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur 
en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde e.e.a. in overeenstemming met het bepaalde in de 
statuten van Vivantes. Beide raden werken volgens de Zorgbrede Governance Code. Het kader voor 
de werkzaamheden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een ‘Reglement Raad van Toezicht’. De 
taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een ‘Reglement Raad 
van Bestuur’, evenals de uitgangspunten met betrekking tot besluitvorming, vergaderingen, 
waarneming en vacatures, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid 
en externe verantwoording en deskundigheid. De Raad van Toezicht werkt met diverse commissies, 
waaronder een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze commissie overlegt een aantal malen per jaar 
met de Raad van Bestuur en directie. De Raad van Toezicht vergadert zoveel mogelijk telkens op een 
andere locatie. De vergadering wordt dan gecombineerd met een locatiebezoek. 
 
De Raad van Bestuur heeft frequent overleg met de Centrale Cliëntenraad en OR. Elke locatie van 
Vivantes beschikt daarnaast over een eigen lokale cliëntenraad. De directie schuift op gezette tijden 
aan bij het overleg tussen deze lokale raden en locatiemanagers. De afspraken over de 
samenwerking tussen Vivantes en de centrale en lokale cliëntenraden zijn in het najaar van 2017 
geactualiseerd en geformaliseerd in een aantal nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en 
reglementen.  
OR,  CCR en locatiemanagement ontvangen de vastgestelde verslagen van de besprekingen tussen 
Raad van Bestuur en directieteam en hebben o.a. hierdoor inzicht in (voor)genomen besluiten en 
acties op dit niveau.  
 
Vivantes heeft de beschikking over een klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit vijf personen 
die niet werkzaam zijn bij Vivantes (waarborgen onafhankelijkheid). Tot de taak van deze commissie 
behoort ook de behandeling van klachten over de specifieke besluiten die in de Wet Bopz zijn 

23 
  



 
 

genoemd. Daarnaast heeft Vivantes de beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen, en bemiddelen in de oplossing van de klacht. 
Tot slot heeft Vivantes nog een cliëntvertrouwenspersoon om cliënten bij te staan; deze functionaris 
is partijdig, wat betekent dat zij altijd aan de kant van de cliënt staat en hem steunt bij het bereiken 
van zijn doel. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ met de Raad van Toezicht is eind 2017 een toetsingskader vastgelegd waar de Raad van Bestuur 

in 2018 op zal worden getoetst. Dit toetsingskader is gebaseerd op de governance code 2017; 
♦ vóór de zomer van 2018  worden de statuten en reglementen geactualiseerd naar aanleiding van 

de nieuwe governancecode die is opgesteld en goedgekeurd door de Brancheorganisaties Zorg; 
♦ goed invulling geven aan de geactualiseerde samenwerkingsafspraken en reglementen tussen 

Vivantes en de centrale en lokale cliëntenraden. Van belang is o.a. dat er continu aandacht dient 
te zijn voor het tijdig betrekken van de CCR, lokale cliëntenraden en OR bij kwesties waarvoor 
advies gewenst of noodzakelijk is.  

5.4. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Status najaar 2017:  
Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen Raad van bestuur en de (extern ingehuurde) 
behandeldienst Novicare. Raad van Bestuur en de directeur zorg en innovatie schuiven regelmatig 
aan bij werkoverleggen op locatie. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ om ons ervan te vergewissen dat we voldoende inhoudelijke input ophalen op zorginhoudelijk 

beleid en om verder kwaliteitsbewustzijn te vergroten zullen we in 2018 voorbereidingen treffen 
voor de inrichting van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR heeft als doel input te 
leveren om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren. Zo kan de Raad van bestuur 
zich blijven voeden vanuit vakinhoudelijke kennis en kunde. Daarnaast breiden we - indien nodig 
in de loop van 2018 - het team van kwaliteit uit met een pedagogische kennis minimaal op HBO 
niveau die zijn/haar achtergrond heeft in de gehandicaptensector; 

♦ het regulier overleg tussen Raad van bestuur en specialisten ouderengeneeskunde wordt 
gecontinueerd; 

♦ de directeur zorg & innovatie neemt vanaf 2018 maandelijks deel aan het overleg van de 
verpleegkundigen ouderenzorg. Daarnaast sluit zij periodiek aan bij het vakgroep overleg van de 
dagbestedingscoaches. 

 

Thema 6 Personeelssamenstelling 

6.1. Reflectie op 2017 
Status najaar 2017:  
Vivantes heeft in 2014 – in samenhang met de principes van ‘operational excellence’- het 
zogenaamde “Transformatiemodel ouderenzorg” (TMO) geïntroduceerd. Een van de redenen om dit 
te introduceren was gelegen in de verwachte arbeidsmarktproblematiek in Zuid-Limburg. Naast het 
leveren van kwaliteit en een reductie van de kosten, ging het bij TMO namelijk ook om innovatie en 
het slim omgaan met mensen en middelen. Met het oog op de toenemende vergrijzing/ontgroening, 
dient er efficiënter gewerkt te worden in de zorg: meer doen met minder middelen. 
Onderdeel van dit model was het werken met ambachten; in een ambacht zijn gelijksoortige 
activiteiten functioneel geclusterd. Aan de hand van de indeling in ambachten is getracht om de 
werkprocessen te optimaliseren. Werkzaamheden werden taakgericht georganiseerd en vorm 
gegeven. In 2017 is gebleken dat de locaties grote problemen kenden om de dienstroosters rond te 
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krijgen en dat er veel geld werd uitgegeven aan uitzendkrachten. Reden hiervoor lag o.a. in het feit 
dat door met ambachten te werken, de zorg teveel werd opgeknipt in activiteiten. Deze activiteiten 
werden gepland in korte diensten. Een volledige inzet van medewerkers met grotere contracten 
werd daardoor sterk beperkt. Zij bouwden min uren op. Daarnaast constateerden we dat plus uren 
werden opgebouwd omdat er krapte is aan personeel in de hogere functies. Om de zorg toch te 
kunnen leveren is veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. De inzet van ambachten en de 
bijbehorende functiedifferentiatie bracht in de planning dus allerlei onwenselijke situaties met zich 
mee. Daarnaast ervoeren cliënten minder continuïteit door de activiteit-gerichte benadering. Het 
taakgericht werken werkt eigenaarschap, zeker op de kleinschalige locaties van Vivantes bovendien 
niet in de hand, zo is gebleken. Er is, onbedoeld, een verzuiling tussen de verschillende ambachten 
ontstaan, waarbij medewerkers enkel naar hun eigen takenpakket keken. 
De uitvoering in de praktijk van TMO heeft dus anders uitgepakt dan beoogd werd. Naast de 
hierboven genoemde factoren, hebben ook externe factoren zoals arbeidstijdenwet en nieuwe cao-
bepalingen hierin een rol gespeeld. In 2017 is daarom besloten het ambachtenmodel voor de 
bepaling van de formatie los te laten en over te stappen op het ‘HHM-model’. In dit model wordt 
formatie bepaald door de aanwezige zorgzwaarte. De benodigde formatie volgens dit model is 
vergeleken met de aanwezige formatie. De algemene conclusie van dit onderzoek is dat Vivantes 
meer personeel inzet op lagere niveaus in verhouding tot de norm uit het HHM-model. Maar een 
tekort heeft op de hogere niveaus. Deze conclusie wordt ondersteund door het onderzoek dat 
bureau Dageraad Advies begin 2017 heeft uitgevoerd bij Vivantes in het kader van het 
ondersteuningsprogramma Waardigheid en Trots. Er is met andere woorden overcapaciteit in de 
lagere functies en een ondercapaciteit op de hogere zorgfuncties. Dat komt overeen met de 
problemen die worden ervaren in het organiseren van de zorg en de roosters. De impact op de 
formatie en het functiehuis van het aangepaste formatiemodel is inmiddels duidelijk en zal ook in 
2018 zijn verdere beslag krijgen door de vorming van kleinere teams. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ het door HHM ontwikkelde normeringsmodel is eind 2017 zoveel mogelijk gehanteerd voor het 

bepalen van de benodigde formatie (= de basisnorm). Daarnaast is het aantal verpleegkundigen 
ouderenzorg (niveau 5) flink opgehoogd en vindt er een afbouw plaats van de tijdelijke 
contracten op de niveaus ‘0’ en ‘1’. Eind 2017 heeft Vivantes binnen één locatie de 
voorbereidingen getroffen voor deelname aan een pilot van het zogenaamde ‘IPVB’ (zie ook 
pagina 10). Het IPVB maakt inzichtelijk hoeveel personeel er per cliënt, per afdeling nodig is om 
de gewenste zorgvraag te kunnen leveren. Door het IPVB uiteindelijk in de gehele organisatie te 
gaan gebruiken krijgen we inzichtelijk wat het ‘gat’ is tussen benodigde en aanwezige formatie. 
In 2021 vervangt het IPVB dan waarschijnlijk ook het HHM model voor de formatieberekening. 
Op die manier kunnen we maximaal invulling geven aan persoonsgerichte zorg ook in budget; 

♦ het op orde krijgen van de planning en roostering is een cruciale factor in verbetering op tal van 
andere vlakken. In 2017 zijn hierop diverse acties uitgezet, maar het proces is weerbarstig. Ook in 
2018 heeft dit nog de volle aandacht. Een extern adviesbureau richt zich op het inzichtelijk 
maken van de  capaciteitsplanning en de veranderingen die daarvoor nodig zijn. Roostering 
wordt daarbij een centrale taak, inclusief continue werving voor de nog op te bouwen flexpool 
en voor openvallende plekken. De planning komt dan in de teams te liggen, met als uitgangspunt 
dat de werkzaamheden veel minder in korte diensten moeten worden opgeknipt. De teams 
kunnen dit nu echter nog niet; met Vilans wordt mogelijk bekeken of teams hierin aan de hand 
van een methodische aanpak ondersteund kunnen worden. Vivantes verwacht in de loop van 
2018 een flinke stap voorwaarts te kunnen zetten op dit gebied; beschikbare capaciteiten 
worden daarmee veel beter benut waardoor wellicht ook zal blijken dat Vivantes voldoende 
mensen in huis heeft; 

♦ in de randvoorwaardelijke sfeer dient het totaal aan medewerkers voldoende kennis, 
vaardigheden en competenties te bezitten om de gevraagde transitie vorm en inhoud te geven. 
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Dit realiseert Vivantes deels door nieuwe instroom, initieel opleiden en 
deskundigheidsbevordering en waar noodzakelijk door om- en opscholing van haar huidige 
zorgmedewerkers; 

♦ in 2017 is er sprake van een verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgenden 
(IG) en verpleegkundigen. Verschillende media hebben in 2017 bericht over de tekorten in de 
zorgsector. Er zullen andere oplossingen moeten worden aangewend; Vivantes is zich hiervan 
bewust. In de tweede helft van 2017 is vanuit HR duidelijk focus aangebracht op Recruitment en 
Arbeidsmarktcommunicatie, waarbij de inzet van sociale media sterk is geïntensiveerd. Naast de 
uitbreiding van formatie VPO, is het gelukt om in 2017 15 verzorgenden IG van buitenaf aan te 
trekken. 

♦ door het loslaten van het TMO-model is de vergaande differentiatie van functies in de lagere 
FWG niveaus (ambachten) niet langer wenselijk. Daarnaast verplaatst de zorg voor onze cliënten 
zich deels naar welzijnsactiviteiten; de inzet van agogische geschoolde medewerker en de 
borging van hun functies wordt belangrijker. Het functiehuis van Vivantes wordt in 2018 daarom 
op een dusdanige wijze geharmoniseerd dat differentiatie van functies zoveel mogelijk aansluit 
op de gewenste praktijk van integraliteit. Op korte termijn door een brede functie ‘aan de 
onderkant’ te creëren en op de langere termijn door aan te sluiten bij de strategische 
personeelsplanning; 

♦ een actueel overzicht van onze personeelssamenstelling is terug te vinden op onze website. Zie 
hiervoor: https://www.vivantes.nl/over-vivantes/kwaliteit-innovatie/personeelsbestand 

6.2. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
Status najaar 2017:  
In elke locatie zijn minimaal twee zorgverleners aanwezig tijdens intensieve zorgmomenten. Voorts 
heeft elke locatie dagelijks dagbestedingscoaches ter beschikking die zorgen voor gezelligheid, 
activiteiten in de huiskamers en gemeenschappelijke ruimten, en zo mede vorm geven aan een 
zinvolle dag-invulling voor onze cliënten. Zij worden daarin bijgestaan door vrijwilligers en 
mantelzorgers. Tevens hebben zij een belangrijke taak op het gebied van toezicht en nabijheid. Het 
toezicht in de avond en nacht is ook geborgd, in elke locatie zijn er voldoende medewerkers 
aanwezig tijdens deze dagdelen om de benodigde aandacht en nabijheid te bieden. 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ de vorming van kleinere teams die zorg leveren aan een groep cliënten in een kleinschalige 

setting, draagt sterk bij aan persoonsgerichte zorg met voldoende aandacht, aanwezigheid en 
toezicht. De ervaringen die Vivantes hiermee heeft opgedaan in 2017 zijn positief, en zullen in 
2018 een verder vervolg krijgen; 

♦ door alle veranderingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg: 
mantelzorgers, familieleden, andere bekenden uit het sociale netwerk en vrijwilligers. Al die 
informele zorg en ondersteuning is essentieel voor de kwaliteit van leven van mensen. Onze 
professionals zullen daarbij moeten aansluiten; een gelijkwaardig samenspel tussen formele en 
informele zorg dient uitgangspunt te zijn. Belangrijk hierin is dat onze interne organisatie dit 
faciliteert. In 2018 zal veel aandacht worden besteed aan de samenwerking met onze 
vrijwilligers. Daartoe is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. 

6.3. Specifieke kennis en vaardigheden 
Status najaar 2017:  
Op alle locaties zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week één of meerdere BIG geregistreerde 
verpleegkundigen aanwezig op de locatie, of deze kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Met onze 
behandeldienst Novicare zijn afspraken gemaakt over de 24/7 bereikbaarheid/beschikbaarheid, 
uiteraard naast de reguliere aanwezigheid van de professionals van Novicare op de locaties.  
Onze medewerkers zijn daar waar vereist bevoegd en bekwaam. Jaarlijks vinden BIG scholingen 
plaats.  
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Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ zoals in eerdere paragrafen al aan bod is gekomen is er nog veel aandacht nodig voor scholing en 

houding op het gebied van aspecten als bejegening, inzicht in dementie/het beschadigd brein en 
basisveiligheid. In 2018 worden hiervoor op allerlei gebieden (scholing, coaching on the job, 
intervisiegesprekken etc.) initiatieven ontplooid; 

♦ per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Vivantes heeft alle maatregelen genomen 
zoals in de nieuwe wet voorgeschreven. Een van de onderdelen is het aanstellen van een 
preventiemedewerker per januari 2018. De preventiemedewerker houdt zich onder andere bezig 
met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Enkele taken zijn: 

o het mede opstellen van en uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); 
o het adviseren en samenwerken met de OR over een goed arbeidsomstandighedenbeleid. 

In 2017 heeft iedere medewerker vanaf deskundigheidsniveau 3 de cursus 
Veiligheidsambassadeur (voorheen BHV) gevolgd. 

6.4. Reflectie, leren en ontwikkelen 
Status najaar 2017: 
Leeractiviteiten binnen Vivantes zijn gericht op het faciliteren van de medewerkers om binnen hun 
functie, de functie-inhoudelijke taken te onderhouden of te verwerven waardoor zij hun professie 
optimaal kunnen uitvoeren, teneinde een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de organisatie. 
Hiervoor zijn medewerkers nodig met passie voor hun vak! Vanzelfsprekend moet iedere 
medewerker bevoegd en bekwaam zijn om de functie te mogen uitoefenen. Nu we afscheid hebben 
genomen van het TMO model voor wat betreft de formatiebepaling en duidelijk is geworden wat een 
juiste teammix is, zullen we onze formatie hierop moeten afstemmen. Dat betekent dat we onze 
medewerkers, vanuit een helder strategisch personeelsbeleid, de mogelijkheid geven om door te 
groeien en zich te ontwikkelen. Gezien de arbeidsmarktontwikkelingen in deze regio zal het 
noodzakelijk zijn onze medewerkers zelf op te leiden tot het gewenste niveau. In 2017 is er een visie 
op leren geschreven. Deze visie zal verder geconcretiseerd moeten worden in ons opleidingsbeleid 
en de aansluiting dienen te vinden met de behoefte van de praktijk. Omdat we voorzien dat rondom 
opleidingen veel te organiseren valt is voor 2018 de functie van opleidingscoördinator begroot. In 
2017 was opleidingen en opleidingsbeleid niet goed belegd. 
 
Vivantes neemt deel aan het in het najaar van 2017 gestarte project DEDICATED (Desired Dementia 
Care Towards End of Life). Dit door Zonmw gesubsidieerde onderzoeksproject heeft als voornaamste 
doel de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van mensen met dementie, thuis (met thuiszorg) 
en in het verpleeghuis, te verbeteren. Het project zal zich enerzijds richten op competentievergroting 
van verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van de palliatieve zorg, inclusief communicatie 
in de laatste levensfase (deelproject 1) en anderzijds op de samenwerking tussen verschillende 
disciplines en de continuïteit van de palliatieve zorg (deelproject 2). Het project loopt 4 jaar, en is een 
samenwerkingsverband van een groot aantal partijen, waaronder Zuyd hogeschool, het Netwerk 
Hulp bij Dementie, de Academische Werkplaats Ouderenzorg, Envida en Zuyderland. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ leren in de praktijk: mensen leren het meest door te 

doen in de praktijk (70%), het minst door het volgen van 
trainingen en cursussen (10%) en een beetje meer door 
intervisie en coaching (20%). Met alleen trainingen kun 
je een belangrijke basis leggen, maar komen mensen 
niet tot verandering van hun gedrag. Daarvoor is ruimte 
in de praktijk nodig: ruimte om te experimenteren met 
nieuw gedrag, ruimte om fouten te mogen maken en 
daarvan opnieuw leren. Leren door te doen staat in 
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onze aanpak centraal. Ervaringen van medewerkers, cliënten en familie zijn belangrijke bronnen 
om van te leren. Co-creëren met cliënten en familie geeft inzicht in welke stappen de organisatie, 
zorgverleners, cliënten en familie kunnen zetten op weg naar meer persoonsgerichte zorg. In de 
visie, die aan het plan van aanpak W&T ten grondslag ligt, gaan we voor het verandertraject uit 
van vier principes:  

o Het huis van persoonsgerichte zorg 
o Leren in de praktijk  
o Co-creatie en kort cyclisch verbeteren  
o Aandacht voor het veranderproces 

Door deze 4 principes consequent toe te passen in alles wat we vanuit W&T ondernemen, 
verwachten we dat we hiermee zo veel ervaring opdoen dat medewerkers deze principes in de 
toekomst zelfstandig kunnen toepassen. Zo draagt de aanpak bij aan de ontwikkeling van een 
toekomstbestendige, stevige, professionele organisatie die persoonsgerichte zorg centraal stelt; 

♦ vanaf de tweede helft van 2017 is er opnieuw een forse impuls aan opleidingen gegeven. Vooral 
de "opscholing" van medewerkers van Vivantes wordt gestimuleerd. In 2017 waren er 60 interne 
mensen in opleiding. Opscholing vindt plaats van niveau 2 naar 3, van niveau 3 naar 4 en van 
niveau 4 naar 5. Deze impuls wordt doorgetrokken naar 2018. Voorts zijn alle VPO’s inmiddels 
gestart met de opleiding kwaliteitsverpleegkundige, die wordt verzorgd door Waardigheid en 
Trots; 

♦ voortgang project DEDICATED: het 1e onderzoeksjaar staat in het teken van behoeftebepaling. 
Vanuit de mensen met dementie, hun naasten en betrokken zorgverleners, wordt in kaart 
gebracht (door o.a. literatuuronderzoek, gesprekken en vragenlijsten) wat de grootste 
knelpunten zijn en welke behoeften er bestaan ten aanzien van de palliatieve zorg, op het gebied 
van basis zorg, communicatie in de laatste levensfase, samenwerking en de continuïteit van zorg. 
In november 2017 heeft Vivantes deelgenomen aan de startbijeenkomst van het project en met 
de projectleiding heeft afstemming plaatsgevonden over de wijze waarop Vivantes de verdere 
deelname aan het project gaat invullen. De projectleden voor deelname aan de werkgroepen en 
adviesraad zijn vervolgens bepaald, de locaties/teams die gaan deelnemen zijn voorlopig 
vastgesteld en vanuit het management is een locatiemanager specifiek belast met het thema 
palliatieve zorg.  Tot slot zijn in 2017 voorbereidingen getroffen voor het voeren van interviews 
met contactpersonen van mensen met dementie die in de 2e helft van 2017 bij Vivantes zijn 
overleden. 

♦ samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Zuyderland was Vivantes in 
2017 opdrachtgever voor de scholing tot adviserend verpleegkundige palliatieve zorg. Naast 
specifieke inhoudelijke zaken uit de palliatieve zorg, worden in deze scholing met name de rollen 
van adviserend verpleegkundige, zorgmakelaar, coach en zorgverbeteraar getraind. Dit om de 
verpleegkundigen in positie te brengen om samen met hun teams de beste palliatieve zorg te 
leveren. De scholing wordt verzorgd door Zuyd Hogeschool. Vanuit Vivantes namen in 2017 twee 
verpleegkundigen deel aan deze scholing; 

♦ Vivantes en Zorgtechniek Limburg (ZTL) hebben gezamenlijk een module ‘ZIA-zorgtechnologie’ 
ontwikkeld. Aanleiding voor het samenstellen van deze module is de constatering dat studenten 
in het MBO onderwijs nog weinig kennis hebben over de technologische mogelijkheden in de 
ouderenzorg. In 2017 hebben verschillende groepen MBO-studenten deze module in het 
Zorginnovatie Atelier gevolgd. Medewerkers van Vivantes en ZTL verzorgen gezamenlijk deze 
module. Tijdens de module kunnen studenten aan de hand van casuïstiek in de diverse ruimten 
van het Zorginnovatie Atelier kennis maken met verschillende zorgtechnologieën. De studenten 
leren om te gaan met diverse zorginnovaties in een extramurale- (zorgwoning) en intramurale 
(verpleeghuis) setting. De module wordt door Vivantes en ZTL continu actueel gehouden. Gezien 
de positieve ervaringen in het ZIA nemen in 2018 meer groepen uit het MBO deel aan deze 
module; 
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♦ in 2017 is door een student van de Universiteit Maastricht een kwalitatief onderzoek uitgevoerd 
naar de meningen van verzorgenden, managers, opleidingsdeskundigen en e-
learningdeskundigen over een e-learning platform voor verzorgenden (welke leerbehoeften zijn 
er, welke effectieve leertaken zouden hiervoor ingezet kunnen worden en welke oefentaken?). 
Ruim twintig mensen hebben deelgenomen aan focusgroepen. Het opleveren van de resultaten 
heeft wat vertraging opgelopen, in de zomer van 2018 worden deze verwacht. 

 

Thema 7 Gebruik van hulpbronnen 

7.1. Financiën en administratieve organisatie 
Status najaar 2017:  
Eén keer per vijf jaar wordt het strategisch beleidsplan vastgesteld; in december 2014 werd de 
strategie 2015-2020 vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van het strategisch beleidsplan een 
kaderbrief en begroting opgesteld. De raad van bestuur stelt de kaderbrief en de begroting met 
inachtneming van de geldende inspraakprocedures vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad 
van toezicht.  
Gedurende het jaar vindt bewaking van de uitvoering van de kaderbrief en begroting plaats door 
middel van rapportages. Maandelijks worden exploitatie, productie, ziekteverzuim en 
personeelsinzet in beeld gebracht. Managers beschikken over de BI-tool, een digitale omgeving die 
het op elk niveau en elk moment mogelijk maakt om over hun eigen stuurinformatie te beschikken 
en tevens hieruit relevante verdiepende selecties te maken. Eén keer per kwartaal wordt een 
uitgebreide kwartaalrapportage gemaakt, voorzien van een jaarprognose van de exploitatie, 
liquiditeitsontwikkelingen en diverse ratio’s. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ eind 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor implementatie van een nieuw 

managementdashboard (Qlik Sense). In januari 2018 is dit systeem in gebruik genomen. Het 
nieuwe dashboard is overzichtelijk en toegankelijk, en geeft snel inzicht in relevante kritische 
prestatie indicatoren (KPI’s) en biedt veel mogelijkheden voor locatiemanagers en 
ondersteunende diensten om dieper in de materie/de cijfers te duiken. Het dashboard wordt 
gehanteerd in de aansturing van de locaties/de bedrijfsvoering van Vivantes. In het directieteam 
worden, aan de hand van het dashboard, maandelijks de KPI’s worden besproken, in relatie tot 
onder andere de risico’s die in de begroting zijn opgenomen. 

7.2. Gebouwde omgeving 
Status najaar 2017:  
De kwaliteit en uitstraling van ons vastgoed evenals de mate van gastvrijheid waarmee wij onze 
cliënten bedienen, hebben een belangrijke invloed in de keuze van de potentiele cliënt voor een 
[Vivantes] locatie.  
Vivantes heeft ingezet op de realisatie van “hybride woonomgevingen” met intramurale zorg in de 
woonzorgcentra en verzorgd wonen in de appartementencomplexen die in of direct naast de 
woonzorgcentra zijn gesitueerd. Dit laatste gaat gepaard met intensivering van de samenwerking 
met woningcorporaties. Daar waar vraag/aanbodanalyse en locatie gebonden kenmerken dit 
ondersteunen is binnen de intramurale locaties gefaseerd ingezet op het leveren van (meer) zware 
zorg; niet elke locatie is echter geschikt voor elk type cliënt (of elke doelgroep). 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ een uitgebreide analyse van ons vastgoed is noodzakelijk. Inzicht in aantallen toekomstige 

cliënten (5-10 jaar) zullen moeten worden geconfronteerd met geschiktheid en kosten van het 
vastgoed. Het in 2014 vastgestelde strategisch vastgoedplan wordt op basis van nieuwe inzichten 
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herijkt. Eind 2017 is hiertoe een eerste concept notitie geschreven. Gezien de verwachte 
toename van de zorgzwaarte van de cliënt populatie in onze regio, zal Vivantes zich meer 
moeten richten op de zwaardere doelgroepen PG (ZZP 5+7) en SOM (ZZP 6+8). Dat betekent dat 
onze gebouwen op korte termijn afgestemd moeten zijn op die doelgroepen. Onze locaties 
voldoen grotendeels aan de woon- en zorgeisen voor de populatie ZZP 4, aanpassing van ons 
vastgoed is voor deze doelgroep dus niet aan de orde. Dat geldt echter wel voor de zwaardere 
doelgroep ZZP 5 t/m ZZP 8. Vandaar dat er in 2017 een bouwkundige quick scan van alle locaties 
heeft plaatsgehad om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de locaties geschikt zijn of zijn 
te maken voor de eerder genoemde doelgroepen. De quick scan is uitgevoerd op basis van een 
programma van eisen. Voor elke locatie is een vastgoed rapport opgesteld dat een oordeel geeft 
over de stand van het onderhoud en de mogelijke aanpassingen voor het huisvesten van ZZP 5 
t/m 8. In 2018 zal het vastgoedbeleid verder worden aangescherpt, waarbij de nieuwe visie op de 
doelgroep PG en de in- en exclusiecriteria mede als uitgangspunt zullen dienen. 

7.3. Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen 
Status najaar 2017:  
Vivantes werkt aan haar kwaliteit in een dynamische netwerkomgeving. Samenwerking met partijen 
binnen en tussen de domeinen wonen, welzijn en zorg is dan ook onlosmakelijk verbonden met onze 
strategie. Deze samenwerking is breed en betreft partijen als zorgkantoor, gemeenten, Universiteit 
Maastricht, wijk, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en paramedici, en andere 
aanbieders binnen de ouderenzorg. Samen met deze partijen worden afspraken gemaakt over 
kaders, gezamenlijke activiteiten of aanvullingen op elkaars zorg of diensten. Door deelname aan 
samenwerkingsverbanden als het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Hulp bij 
Dementie Westelijke Mijnstreek tracht Vivantes de zorg binnen de keten verder te verbeteren en 
cliënten daarmee beter te ondersteunen. 
Om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen is veranderen 
en vernieuwen noodzakelijk. Relevant daarvoor is het zoeken naar oplossingen die mensen met een 
zorgbehoefte daadwerkelijk ondersteunen, het werk van zorgprofessionals kwalitatief beter én 
eenvoudiger maken, en oplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig te zijn. Vanuit dit 
streven heeft Vivantes in 2016 - samen met een aantal publieke en private partijen - het Zorg 
Innovatie Atelier opgericht (ZIA). Vanuit deze publiek-private samenwerking is een 
gemeenschappelijke innovatie-agenda voor de komende 5 jaren bepaald, waaruit blijkt wat van 
iedere partner in het ZIA wordt verwacht. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ in 2018 zal de samenwerking verder worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd; 
♦ Vivantes investeert in vernieuwing. Door deel te nemen aan Waardigheid en Trots, aan de 

Academische Werkplaats Ouderenzorg maar ook middels het Zorg Innovatie Atelier. Onze 
ambitie op dat vlak is om het ZIA meer te verbinden met de praktijk en als werkplaats (atelier) 
een rol te laten spelen binnen het leren en innoveren van de organisatie. Dat betekent dat de 
ontwikkelagenda van het ZIA aan zal moeten sluiten bij ervaren problemen in de praktijk. In 2018 
zal hiervoor nadrukkelijker aandacht zijn; 

♦ Vivantes is aangesloten bij het regionaal netwerk antibioticaresistentie. Hierin zijn verschillende 
organisaties vertegenwoordigd, waaronder de GGD, Zuyderland Ziekenhuis en verschillende 
aanbieders uit de intramurale ouderenzorg. 

7.4. Technologische hulpbronnen 
Status najaar 2017:  
Technologische hulpbronnen dienen in onze visie ondersteunend te zijn aan onze medewerkers in 
het bieden van goede zorg en dienen tevens het management te ondersteunen in het kunnen sturen 
op kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. Vivantes heeft in het recente verleden fors geïnvesteerd 
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in zorgtechnologie en informatiemanagement om die ondersteuning ook daadwerkelijk vorm te 
geven.  
Alle locaties en aanpalende zorgwoningen zijn recent voorzien van zorgtechnologie. Die techniek 
betreft (visuele) toegangscontrole, alarmering, camerabewaking, het elektronisch cliëntdossier (ECD) 
en tijdsregistratie. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ we gaan meer aandacht geven aan de kwaliteit van de zorgplannen en het juist en volledig 

vastleggen van kwalitatieve gegevens over de fysieke toestand van de cliënt binnen het ECD. 
Verder willen we de informatie van het ECD ontsluiten voor de cliënt en de mantelzorger door 
middel van een cliëntportaal en dienen we aandacht te besteden aan de privacy gevoeligheid van 
de verstrekte informatie mede in het kader van de Europese Privacy verordening; 

♦ kennis en kunde om met de inzet van domotica de zelfredzaamheid en leefwereld van onze 
cliënten te vergroten is nodig. In 2017 zijn op kleine schaal hulpmiddelen ingezet om te 
signaleren. Op dit vlak is echter veel meer mogelijk. De inzet van domotica kan onze cliënten 
eigen regie teruggeven maar er ook voor zorgen dat de ruimte waarin ze kunnen verblijven 
wordt vergroot. Hoe kunnen we onze medewerkers maar ook onze cliënten zo trainen en 
gewoon maken met techniek dat het een vanzelfsprekendheid is deze in te zetten en te 
gebruiken? Onze focus ligt dan ook niet alleen op onze medewerkers maar zeker ook op de cliënt 
en zijn device; 

♦ om de stuurinformatie voor de manager eenvoudiger te maken zal in 2018 aan de hand van het 
nieuwe dashboards worden bekeken of er meer gebruik kan worden gemaakt van visualisatie 
van gegevens. 

7.5. Facilitaire zaken 
Status najaar 2017:  
De Facilitaire afdeling, waaronder ook de centrale keuken behoort, is belast met de centrale inkoop, 
onderhoud, huur, verhuur en de beveiliging. Contracten met betrekking tot deze taken worden 
centraal afgesloten voor de gehele organisatie. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ In het verleden is er een visie op BHV ontwikkeld. Deze gaan we in 2018 herijken en de 

organisatie rondom het opleiden van BHV medewerkers gaan herstructureren; 
♦ In 2018 onderzoeken we de mogelijkheden om de maaltijdvoorziening vanuit de centrale keuken 

op een andere manier te organiseren. Hierbij staat het vermogen om te anticiperen op de 
(flexibele) cliëntvraag centraal; 

♦ de schoonmaak op locaties is een belangrijk aandachtspunt. In verband met de introductie van 
het TMO-model heeft in het verleden overheveling plaatsgevonden van taken vanuit zorg naar 
zorgondersteuning. Formatieve aanpassing in relatie met het toenmalige takenpakket voor 
schoonmaak en ondersteuning heeft toen echter onvoldoende plaatsgevonden, met als gevolg 
verschillen in aanwezige en benodigde formatie. In 2017 zijn verkennende scenario’s opgesteld 
voor de aanpak van deze situatie, waarbij ook uitbesteding van de schoonmaak als optie is 
meegenomen. Voor het opstellen van definitieve scenario’s dient Vivantes eerst een duidelijke 
visie op schoonmaak te hebben. Met een werkgroep is eind 2017/begin 2018 vervolgens een 
conceptvisie schoonmaak geformuleerd. In 2018 zal aan dit traject verder vervolg worden 
gegeven. 
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Thema 8 Gebruik van informatie 

8.1. Verzamelen en delen informatie waaronder cliëntoordelen 
Status najaar 2017: 
Vivantes heeft er in 2015 voor gekozen om, in co-creatie met de cliëntenraad en AAG en 
Management Instituut Nederland, een nieuw instrument te ontwikkelen voor het meten van de 
cliënttevredenheid. De zogenaamde Net Promotor Score (NPS) vormt onderdeel van dit 
‘klanttevredenheidsonderzoek’ (KTO). Het meetinstrument wordt in principe niet anoniem 
afgenomen; we willen graag van de cliënt weten waar hij of zij minder tevreden over is. Op basis 
hiervan kan de professional het gesprek aangaan en samen met de cliënt en zijn eigen sociale 
netwerk bekijken wat er verbeterd kan worden en hoe dit wordt bewerkstelligd.  
Naast het eigen KTO worden de ervaringen van onze cliënten ook onderzocht door interviewteams 
van Zorgkaart Nederland, en wordt actief aan cliënten en mantelzorgers gevraagd om hun 
bevindingen kenbaar te maken via de site van Zorgkaart Nederland. In 2016 zijn alle locaties, m.u.v. 
Olympiastaete, door deze interviewteams bezocht. Medio 2017 was het aantal reacties op de site 
nog aan de lage kant, het blijft lastig om cliënten en mantelzorgers aan te zetten tot het plaatsen van 
een reactie op Zorgkaartnederland.nl. 
 
Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ in december 2017 heeft Vivantes, aan de hand van bovengenoemd instrument, opnieuw een 

KTO uitgevoerd. Omdat de beide KTO’s van 2016 slechts door een beperkt aantal 
cliënten/mantelzorgers werd ingevuld, is de mogelijkheid geboden om het onderzoek eventueel 
ook anoniem in te vullen. Verwachting was dat de respons daardoor hoger zou worden. In bijlage 
2 wordt beknopt ingegaan op de hoofdlijnen van dit KTO. Het algemene beeld dat uit de 
metingen naar voren komt is dat de tevredenheid onder onze cliënten in het afgelopen jaar sterk 
is toegenomen. De respons is niet alleen toegenomen maar ook de NPS is gestegen. Een mooi 
resultaat waar we blij mee zijn. De resultaten zijn in januari 2018 besproken in een gezamenlijke 
sessie van Centrale Cliëntenraad, OR en het management. De locatiemanagers bespreken de 
resultaten van hun eigen locatie in de teams en met de lokale cliëntenraden; verbeterpunten 
worden binnen de locatie opgepakt. Met cliënten of verwanten die de vragenlijst niet anoniem 
hebben ingevuld, zijn of worden gesprekken gepland om de uitkomsten te bespreken en daar 
waar mogelijk verbeterpunten op te pakken; 

♦ naast het eigen KTO heeft Vivantes ook in 2017 Zorgkaart Nederland ingeschakeld om het aantal 
vermeldingen op deze site te verhogen: in de maanden oktober en november zijn alle locaties 
door de interviewteams bezocht. In de hiervoor genoemde plenaire sessie zijn de resultaten van 
deze interviewronde centraal besproken. In afstemming met Zorgkaart Nederland wordt 
bekeken of deze actie vóór de zomer van 2018 kan worden herhaald. In bijlage 3 is een beknopte 
samenvatting opgenomen van de resultaten van Vivantes (t/m 2017) zoals opgenomen op de site 
van Zorgkaart Nederland. 

8.2. Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen 
Status najaar 2017:  
Vivantes beschikt over een elektronisch clientendossier (ECD), waar in alle relevante gegevens m.b.t. 
het zorg- en ondersteuningsproces worden geregistreerd. De behandeldienst Novicare beschikt 
daarnaast over een eigen cliëntsysteem. Gegevensuitwisseling tussen beide systemen is beperkt 
mogelijk en gebeurt voor zover noodzakelijk voor de zorg, ondersteuning en behandeling. In alle 
cliëntkamers en in alle zorgwoningen kunnen medewerkers het ECD raadplegen via een touchscreen 
dat daar door Vivantes is geïnstalleerd. 
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Voortgang verbeterpunten/ontwikkelpunten 
♦ Vivantes benut nog niet alle mogelijkheden van het ECD ten volle, waardoor het soms 

noodzakelijk is om handmatig gegevens te verzamelen of te registreren. In 2018 zal worden 
onderzocht hoe het gebruik van het ECD geoptimaliseerd kan worden; 

♦ voorts kunnen medewerkers sinds oktober 2017 in het ECD rapporteren op het hiervoor 
genoemde touchscreen. Deze functionaliteit wordt in de loop van 2018 verder geperfectioneerd. 
Daarnaast zal worden onderzocht op welke wijze via dit touchscreen een cliëntportaal 
beschikbaar kan komen voor cliënten en hun mantelzorgers.  
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Bijlage 1 Logboek kwaliteitsverslag 
 
 
Overzicht totstandkoming kwaliteitsverslag Vivantes: 
 Versie 1 - 6 juni 2018: afgestemd binnen het directieteam 
 Versie 2 - 7 juni 2018: voor feedback voorgelegd aan OR, CCR, MT, verpleegkundigen 

ouderenzorg, organisaties uit het lerend netwerk: 
o op 19 juni besproken met delegatie uit MT en verpleegkundigen ouderenzorg. 

Opmerkingen verwerkt in versie 3 – 22 juni 2018 
o op 26 juni besproken in de OR. Er waren geen opmerkingen van de OR 
o op 25 juni schriftelijk feedback ontvangen van de CCR. Er waren geen opmerkingen 

van de CCR; 
o op 27 juni feedback ontvangen vanuit het lerend netwerk. Samenvattend: duidelijk 

verslag, op heldere wijze verwoord, en waarin een goed beeld wordt geschetst van 
de ontwikkelingen die Vivantes in gang heeft gezet, mede als gevolg van de recente 
geschiedenis van de organisatie; 

 Versie 3 – 22 juni 2018: op 29 juni 2018 voor feedback voorgelegd aan de Raad van Toezicht 
 Versie 4 – 28 juni 2018: nagekomen feedback vanuit organisatie verwerkt, inclusief verdere 

aanscherpingen in het verslag. Veranderingen in het verslag t.o.v. versie 3 zijn toegelicht in 
de Raad van Toezicht van 29 juni; 

 Definitief verslag: publicatie op website op 30 juni 2018 
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Bijlage 2 Hoofdlijnen uitkomsten eigen meting cliënttevredenheid 
 
De meting van de cliënttevredenheid gebeurt aan de hand van een vragenlijst die cliënten of hun 
verwanten ‘op papier’ of digitaal kunnen invullen. De metingen zijn driemaal uitgevoerd: begin 2016 
was de eerste meting, in het najaar van 2016 was de tweede meting en in december 2017 heeft de 
derde meting plaatsgevonden.  
In het onderzoek zijn 3 groepen onderscheiden:  
1. Thuiszorg: alle cliënten woonachtig in de zorgwoningen. 
2. Intramuraal PG: cliënten met een BOPZ-beschikking die intramuraal verbijven. 
3. Intramuraal ‘overig’: alle overige intramurale cliënten. 
De resultaten zijn gecategoriseerd naar de 3 doelgroepen. Bij de doelgroep PG zijn de cliënten niet 
zelf bevraagd, maar hun verwanten. In totaal zijn er 9 dimensies waarbinnen vragen aan cliënten of 
hun verwanten zijn gesteld: Customer Value Score (waarbinnen gevraagd wordt naar een algemeen 
rapportcijfer en waarin wordt gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat Vivantes wordt aanbevolen – 
relevant voor de NPS-score), Eten en drinken, Informatie en communicatie, 
Klanttevredenheidsonderzoek, Medewerkers, Veiligheid, Vrijwilligers, Welzijn en tot slot Zorg.  
 
De gegevens zijn centraal verwerkt door het bureau Miles Research. De database met alle gegevens 
is voor Vivantes digitaal te raadplegen. In deze database kunnen vanuit diverse perspectieven 
analyses worden uitgevoerd en voorts kunnen er gestandaardiseerde rapporten worden 
gegenereerd. Analyses kunnen worden gemaakt tot op het niveau van de individuele cliënt. Indien de 
cliënt heeft aangegeven anoniem te willen blijven, zijn de NAW-gegevens van die cliënt ook niet 
zichtbaar. Verder kunnen er bijvoorbeeld ook op locatieniveau analyses worden gedaan. 
 
Hieronder wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de uitkomsten van de onderzoeken. 
 

A. Respons 
In onderstaande tabel is de respons vanaf de eerste meting in 2016 weergegeven. De respons is bij 
de laatste meting flink gestegen, maar een hogere respons blijft wenselijk om een representatief 
beeld te krijgen. Op sommige locaties is de respons te laag om goede conclusies te kunnen trekken 
met betrekking tot (onderdelen van) de cliënttevredenheid. 
 

 
 
NB: bij de onderzoeken van 2016 verleende Vivantes nog thuiszorg ‘verspreid in de wijken’, naast de 
thuiszorg in de zorgwoningen. In 2017 verleende Vivantes enkel nog thuiszorg in de zorgwoningen, 
dus is ook alleen deze groep bevraagd. De respons is desondanks wel hoger geworden. 
 

B. Customer Value Score 
In de grafieken hieronder worden twee vragen uit de dimensie ‘Customer Value’ met elkaar 
vergeleken over de drie metingen: 
  

Meting PG Overig intra Thuiszorg Totaal
ingevuld respons ingevuld respons ingevuld respons ingevuld respons

jan/feb 2016 (2016-1) 36 38% 70 24% 93 14% 199 19%
sep/okt 2016 (2016-2) 30 31% 65 21% 83 12% 178 16%
dec 2017 34 41% 117 35% 104 34% 255 35%
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Cliënten kunnen door middel van een 
rapportcijfer de dienstverlening van Vivantes 
waarderen. Voor alle drie doelgroepen is over 
de drie metingen een stijgende lijn 
waarneembaar.  
 
 
 
 
 
 
 
Cliënten kunnen door middel van een cijfer (0 
= zeker niet, 10 = zeker wel) aangeven hoe 
waarschijnlijk het is dat ze Vivantes 
aanbevelen aan vrienden of kennissen. Ook 
hier zien we in 2017 een duidelijke verbetering 
in alle doelgroepen. 
 
 
 
 
 

 
Aan de hand van de ‘aanbevelingsvraag’ kan de NPS-score worden berekend. De net promoter of net 
promoter score (NPS) is een managementtool die gebruikt wordt om de klantloyaliteit te meten. Het 
is een alternatieve manier om klanttevredenheid te meten. De scores worden verdeeld in drie 
groepen: 

1. Promoters of ambassadeurs: respondenten die een score 9 of 10 hebben gegeven. 
2. Neutrals: respondenten die een score 7 of 8 hebben gegeven. 
3. Critici: respondenten die een score 0 t/m 6 hebben gegeven. 

De score wordt als volgt berekend: NPS = % promoters - % critici. Volgens de bedenkers van de NPS 
hebben de best scorende organisaties zoals eBay, Dell en Amazon een NPS tussen 50% en 80%. Over 
het algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5%-10%. 
 
De scores voor Vivantes zijn als volgt: 
 

 
 
De trend is ook hier positief; een stijgende lijn is waarneembaar in de NPS-score.  
 

C. Stoplichtmodel 
In het zogenaamde ‘stoplichtmodel’ is in één oogopslag te zien welke dimensies niet voldoende 
gescoord hebben (deze staan in het rode vlak) en waarop actie moet worden ondernomen. Het 
betreft hier de dimensies die een score van 5.5 of lager hebben. In het oranje is zichtbaar welke 
dimensies extra aandacht behoeven en in het groen staan de dimensies die hoger dan 6.5 scoren. 
Hieronder worden voor de meting van 2017 voor de drie doelgroepen de stoplichten getoond.  
 
 

NPS-score PG SOM Thuiszorg
jan/feb 2016 (2016-1) 5,7% -11,9% -4,5%
sep/okt 2016 (2016-2) 0,0% -3,2% -4,9%
dec 2017 9,1% 10,3% 15,1%
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Doelgroep: Thuiszorg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doelgroep: Intramuraal overig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doelgroep: PG intramuraal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zichtbaar is dat in bij de meting in 2017 op de meeste dimensies een (ruime) voldoende wordt 
gescoord, er zijn geen dimensies die ‘in het rood staan’. De dimensies ‘Eten & Drinken’ (en dan met 
name keuzemogelijkheden per maaltijd en tijdstip van aanbieden van maaltijden) en ‘Wonen’ 
(schoonmaak) hebben aandacht nodig. In 2018 wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. 
 

D. Conclusie op hoofdlijnen 
Het algemene beeld dat uit de metingen naar voren komt is dat de tevredenheid onder onze cliënten 
in het afgelopen jaar sterk is toegenomen. De respons is niet alleen toegenomen maar ook de NPS is 
gestegen. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn. En een groot compliment voor al onze 
medewerkers die dagelijks hun best doen om onze cliënten een prettige dag te bezorgen.  
 
Uiteraard zijn er ook nog voldoende punten voor betering. De resultaten van het onderzoek zijn 
begin 2018 op hoofdlijnen besproken met de managers en delegaties van de OR en CCR. De 
locatiemanagers bespreken de resultaten van hun eigen locatie in de teams en met de lokale 
cliëntenraden; verbeterpunten worden binnen de locatie opgepakt. Met cliënten of verwanten die 
de vragenlijst niet anoniem hebben ingevuld, zijn of worden gesprekken gepland om de uitkomsten 
te bespreken en daar waar mogelijk verbeterpunten op te pakken. Zo kunnen we samen bijdragen 
aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. 
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Bijlage 3 Samenvatting uitkomsten Vivantes op site Zorgkaart 
Nederland 
 
Naast de eigen metingen van de cliënttevredenheid worden de ervaringen van onze cliënten ook 
onderzocht door interviewteams van Zorgkaart Nederland, en wordt actief aan cliënten en 
mantelzorgers gevraagd om hun bevindingen kenbaar te maken via de site van Zorgkaart Nederland. 
In 2016 zijn alle locaties, met uitzondering van Olympiastaete, door deze interviewteams bezocht. 
Medio 2017 was het aantal reacties op de site nog aan de lage kant. In de tweede helft van 2017 zijn 
deze interviewteams opnieuw ingeschakeld om het aantal vermeldingen op deze site te verhogen. 
Het blijft echter lastig om cliënten of hun verwanten zo ver te krijgen dat ze een reactie plaatsen op 
deze site. In afstemming met Zorgkaart Nederland wordt in elk geval bekeken of inzet van 
interviewteams vóór de zomer van 2018 kan worden herhaald.  
 
Hieronder is een beknopte grafische samenvatting opgenomen van de resultaten van Vivantes (t/m 
2017) zoals opgenomen op de site van Zorgkaart Nederland. 
 

 

 

Voor de locaties La Famille en Olympiastaete waren in 2016/2017 te weinig reacties beschikbaar om 
een representatieve score te kunnen vermelden met betrekking tot de aanbevelingsvraag.  
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Bijlage 4 Lijst van gebruikte afkortingen 
 

• AWO: Academische werkplaats ouderenzorg 
• BOPZ: Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
• BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
• CCR: Centrale Cliëntenraad 
• EVV: eerst verantwoordelijk verzorgende 
• ECD: electronisch cliëntendossier 
• HR: Human Resources 
• IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) 
• IPVB: Intramuraal Persoonsvolgend Budget 
• KTO: klant (cliënt)tevredenheidheidsonderzoek 
• KMS: kwaliteitsmanagementsysteem 
• KPI: kritische prestatie indicator 
• LPZ: landelijke prevalentiemeting zorg 
• Mdo’s: multidisciplinaire overleggen 
• MIC: melding incident cliënten 
• MIM: melding incident medewerkers 
• MT: managementteam zorg 
• NPS: net promotor score 
• PDCA: Plan Do Check Act 
• PG: psychogeriatrie 
• RI&E: risico inventarisatie en evaluatie 
• RvB: raad van bestuur 
• TMO: transformatiemodel ouderenzorg 
• VAR: verpleegkundige adviesraad 
• VPO: verpleegkundige ouderenzorg 
• Wlz: Wet langdurige zorg 
• W&T: Waardigheid en Trots 
• ZIA: Zorginnovatie Atelier 
• ZTL: Zorgtechniek Limburg 
• ZZP: zorgzwaartepakket 
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